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Розбалансованість і хронічна дефіцитність вітчизняного ринку, нагнітання в канали обігу 

незабезпеченої грошової маси, відсутність конкуренції виробників і суперництва серед покупців поряд із 
неврегульованістю численних правових і фінансових питань функціонування спільних підприємств в Україні 
викликають у партнерів та іноземних інвесторів непевність у завтрашньому дні. Тому вони шукають таких 
способів збагачення, які не пов’язані з довгостроковими вкладеннями капіталу у сферу промислового 
виробництва та освоєнням нових технологій разом із українськими підприємцями.  

Переваги, надані законодавством спільному підприємництву порівняно з національним, заохочували 
вітчизняних бізнесменів формально реєструвати спільні підприємства як прикриття від податків, розуміючи, 
що внесок іноземного партнера не дасть реального ефекту, буде суто символічним. Таким чином, державні 
заходи для стимулювання припливу іноземного капіталу давали зворотний ефект. Створенні й функціонуючі 
спільні підприємства часто перетворювались на канали відпливу за кордон вітчизняних господарських і 
сировинних ресурсів. 

Разом з тим, не можна допустити, щоб залучення до використання іноземних інвестицій завдавало 
шкоди національній економіці або в процесі приватизації найрентабельніші й найперспективніші підприємства 
скуповувалися іноземним капіталом. 

Створення спільних банків з участю закордонного капіталу, високий інтерес іноземних фірм до ринку 
цінних паперів, що має стати в перспективі серйозним важелем мобілізації вільних грошових накопичень для 
економічного розвитку України, визначають необхідністю високого ступеня нагляду й регулювання діяльності 
іноземного капіталу з боку держави. Важливо створювати умови для залучення інвестицій насамперед у базові 
галузі економіки України, проекти і програми, пов’язані з технічним і технологічним переоснащенням 
промисловості, де вже є виробничі площі, відпрацьовано необхідну інфраструктуру, є кваліфіковані кадри і 
виникла потребі в у впровадженні прогресивної технології та техніки. 

Реалізація таких потреб проектів спроможна принеси швидку віддачу, відновити промисловість 
України, забезпечити швидке зростання національного виробництва і насичення внутрішнього ринку 
необхідними виробничими й споживчими товарами. Для здійснення великих проектів доцільним було б 
створення фондів фінансування конверсійних програм з участю держави, вітчизняних та іноземних 
підприємців. Для активізації інтелектуальної діяльності, напевне, корисним було б створення спільних 
підприємств у сфері виробництва інтелектуального продукту країнами Східної Європи. Маючи близький до нас 
технологічний рівень виробництва, країни колишньої РЕВ просунулися значно далі й мають великий досвід 
спільної діяльності з фірмами західних країн. 

Затяжний характер кризових явищ в Україні посилює потребу в залученні прямих іноземних інвестицій 
у національну економіку. Це допомогло б у створенні передумов для безболісної адаптації країни до вимог 
світового господарства і ринку, подоланні технологічної відсталості й не конкурентоздатності багатьох галузей 
народного господарства. Насичення споживчого ринку неможливе без залучення іноземних інвестицій у 
промисловий комплекс України на довгостроковій основі. Створення умов для переливу вітчизняного та 
іноземного капіталів у виробничу сферу економіки країни стає найважливішим чинником виживання України. 

Узагальнюючи, слід визначити стратегії розвитку інвестиційної сфери та головні напрямки орієнтації у 
подолані перешкод, що стають на шляху інтеграції національних підприємств у світову економіку. 

До головних стратегій розвитку підприємств та їх інвестиційної сфери, а також залучення прямих 
іноземних інвестицій можна віднести: імпортозамінна стратегія; стратегія, спрямована на вихід вітчизняного 
виробника на європейські ринки; а також стратегія створення фінансово–промислових груп; укріплення 
позицій національної валюти. 

Перша стратегія – імпортозамінна – передбачає серйозний захист, потенціальне 
конкурентноспроможних секторів (принаймні, на визначений період часу).  

Друга стратегія – означає отримання довгострокових переваг в цілому для економіки та у торгівлі 
товарами та послугами. При цьому однією з найважливіших перешкод у її реалізації є різні підходи до 
стандартизації та оцінюванні якості і безпеки вітчизняних товарів. Саме тому часто виникає ситуація коли 
вітчизняний виробник, що орієнтований на виробництво продукції під вимоги європейського ринку практично 
не представляє свій продукт на вітчизняному.  

Однак, слід зазначити, що імпортозамінна стратегія не є вирішальною на сучасному етапі розвитку 
світових господарських відносин. Її навіть відносять до стратегії минулого, яка в сучасному розумінні має 
негативний вплив на економіку країни. Замкненість внутрішніх ринків знижує конкурентоспроможність 
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підприємств у галузях, що підлягають захисту, за рахунок страти потенціальних конкурентних переваг, що 
створюються при вході на зовнішні ринки. Крім того, ця стратегія в політичних умовах України матиме низьку 
ефективність у зв’язку з високим рівнем корупції та державна політика захисту буде мати шкідливі наслідки. 

Імпортозамінна стратегія також має негативний вплив на суміжні галузі. Оскільки її реалізація 
призводить до встановлення більш високих цін порівняно зі світовими на кінцеві товари, отож підвищуються 
ціни постачальників, що відштовхує інвесторів зі суміжних галузей. Окрім цього, імпортозамінна сприяє 
створенню сильного лобі з боку місцевих виробників, які впливають на прийняття рішень, що перешкоджають 
проникненню іноземних інвесторів. 
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В ринкових умовах господарювання розробка плану виробництва і продажу продукції є центральним 

завданням комплексного планування техніко–економічного розвитку підприємства. План виробництва визначає 
генеральний напрям діяльності всіх структурних підрозділів підприємства, виступає основою поточного 
внутрішньовиробничого планування. 

Ринок вимагає: 
− випуску адресної продукції та виконання різноманітних робіт і послуг;  
− оновлення продукції з ініціативи покупців і, відповідно, частих закупок ресурсів;  
− планування наступальних дій на конкурентів; здійснення продуманих бюджетних витрат і т. д.  
Гнучка виробнича політика підприємства може входити в конфлікт з цілями окремих підрозділів і 

служб, які налаштовані на масове виробництво, обмежену кількість видів продукції, стабільні плани, стійкий 
фінансовий стан, пасивне відношення до конкурентів. 

У процесі планування виробництва і продажу продукції повинен досягатися компроміс між 
можливостями випуску і збуту продукції, здатністю нової продукції повноцінно замінювати стару, витратами і 
прибутком, потенціалом розвитку і капіталовкладеннями, вигодою від освоєння нової продукції і ризиком. 
Тому в процесі розробки планів виробництва продукції необхідно визначити множинні цілі і стимулювати 
погодження дій між окремими підрозділами. 

Вузьким місцем в діяльності багатьох підприємств є сфера продажу, тому в основу планування збуту 
закладається ідея про розвиток ринку. 

У рамках будь–якого плану формується загальна картина діяльності підприємства та можливостей, які 
дозволяють реагувати на зміну ринкової ситуації. 

Першим кроком для складання плану продажу є збір вихідної інформації про становище на ринку. 
Дані про ринок є надзвичайно необхідними, оскільки показники збутової діяльності підприємства в 

минулому не дозволяють оцінити збут у перспективі. Тільки аналіз співвідношення між обсягом обороту і дією 
ринкових факторів дає можливість отримати реальні оцінки розвитку продажу в майбутньому. 

Вітчизняні підприємницькі структури мають недостатній досвід передбачення обсягів, структури, 
географії продажу, вивчення ринків збуту продукції. 

На західних підприємствах для оцінки ринку аналізуються показники:  
− динаміка чисельності населення з розбивкою по районах і вікових групах. Така інформація важлива 

при організації продажу товарів широкого вжитку; 
− споживання товарів в розрахунку на душу населення. Аналіз таких даних дозволяє виявити зміни в 

поведінці споживачів; 
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− динаміка доходів населення (клієнтів). Ця інформація відображає переміщення витрат з одного 
товару на інший; 

− динаміка купівельної спроможності; 
− динаміка загального попиту на всі співставимі товари на ринку; 
− динаміка зміни виробничих потужностей конкурентів або чисельності суб'єктів зайнятих в 

конкретній галузі. 
Цілісний аналіз даних по ринку, їх співставлення з внутрішньо виробничими даними відображає 

пропорції, які складаються між динамікою ринку і динамікою власного підприємства. 
Окремо аналізуються та оцінюються внутрішньовиробничі дані які характеризують обсяг продажу за 

минулі періоди, тенденції у збутовій політиці підприємства.  
З цією метою аналізується: 
− оборот продажу (кількість); 
− вартість продажу (обороту);  
− ціни продажу; 
− власної продукції; 
− конкурентної продукції; 
− власні прогнози збуту, складені в минулому; 
− відхилення між прогнозованими і фактичними показниками, які мали місце в минулому. 
Такий детальний аналіз показників по місяцях дозволяє передбачити перспективи продажу. Статистика 

збуту розшифровується з такими позиціями: 
− товари і групи товарів; 
− торгові райони і райони представників (продавців); 
− групи покупців; 
− кількість і частота замовлень; 
− шляхи продажу. 
При плануванні продажу проводяться також спеціальні дослідження ринку. Спостереження за 

динамікою ринку та аналіз йог кон'юнктури є важливим інструментом отримання необхідних даними про 
коливання збуту.  

Спостереження за розвитком ринку − це по стійний збір інформації підприємством і аналіз даних. 
Важливе значення має пряме дослідження ринку (спеціальні до слідження), яке дає моментальний 

«знімок» ринку. З допомогою кількісних досліджень проводиться аналіз потреб, попиту і сегментів ринку 
методом вибіркової перевірки. Це дає можливість встановити потенційних покупців даного товару і визначити 
фактори, які впливають на їх поведінку. 

Якісні дослідження є частиною вивчення мотивів і думок покупців. Такі дослідження доцільно 
проводити при освоєнні нових видів продукції та модернізації тих, що уже випускаються. 

Збутова психологія свідчить про те, що в багатьох випадках товари купують не за конкретною 
необхідністю, а для задоволення невідомих, чисто психологічних потреб. 

Досліджуючи ринок, важливо виділити свої постійні групи споживачів і регулярно робити опитування 
тієї ж самої групи. 

Тільки враховуючи всі вищеозначені заходи підприємство матиме можливість витримати конкурентні 
умови ринку. 
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1 Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства. // В.Г. Пасічник, О.В.Акіліна. – 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ В КООРДИНАТАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
О.Г. Бровкова, к.е.н., доцент 

К.В. Бровкова, магістр 
Одеський національний політехнічний університет 

М. Одеса 
 
В умовах сталого розвитку підприємства повинні враховувати усі зміни й адекватно на них реагувати. 

Особливу увагу слід приділити дослідженню дій конкурентів та використовувати конкурентні стратегії. 
Правильно розроблена та вибрана конкурентна стратегія забезпечить успіх подальшої діяльності фірми на 
ринку. 

Особливо актуальна ця проблема для України, де підприємства вимушені адаптуватися до швидких і 
глибоких зовнішніх змін. Нестійкість зовнішнього середовища надзвичайно підвищила роль стратегії в 
діяльності підприємств. 

Теоретичні та практичні основи стратегічного управління підприємством були досліджені І.Ансоффом, 
О.С.Віханським,В.Д.Немцовим, Л.Є.Довгань, Ф.Котляром, А.Дж.Стріклендом., А.А.Томпсон.У роботах цих 
учених висвітлено підходи до побудови конкурентних стратегій, визначено проблеми формування 
конкурентних стратегій підприємства. Але не достатньо вивчена роль конкурентних стратегій в координатах 
сталого розвитку підприємств. 

Стратегії фірми ефективні, якщо їх основою є стійка конкурентна перевага. Існує безліч способів 
досягнення конкурентної переваги: виготовляти високоякісну продукцію, організовувати відмінне 
обслуговування клієнтів; пропонувати більш низькі ціни, ніж у конкурентів; мати більш зручне географічне 
положення; забезпечувати розробку й впровадження нового продукту в більш короткий термін; мати добре 
відому торговельну марку й репутацію; забезпечувати покупцям додаткові цінності за їхні гроші (високі якість, 
сервіс). Щоб бути лідером в конкурентному середовищі, компанія повинна пропонувати покупцям те, що вони 
бажають найбільш прийнятним для себе – гарний товар за низькою ціною або товар поліпшеної якості, але 
дорожче. 

Стратегія конкуренції компанії містить підходи до бізнесу й ініціативи, які вона використовує для 
залучення клієнтів, ведення конкурентної боротьби й зміцнення своєї позиції на ринку. 

Конкурентна стратегія звичайно передбачає як наступальні, так і оборонні дії, які починаються залежно 
від положення на ринку. Крім того, конкурентна стратегія передбачає короткострокові заходи для миттєвої 
реакції на ситуацію й довгострокові дії, від яких залежить майбутні конкурентні можливості компанії і її 
позиції на ринку. 

Конкурентна стратегія більш вузька ніж бізнес стратегія. Ділова стратегія визначає як проводити 
конкуренцію, включає функціональні стратегії, дії і плани роботи в різноманітних умовах галузі, як менеджери 
вирішують стратегічні проблеми Конкурентна стратегія включає веденню конкурентної боротьби і наданню 
додаткових цінностей для покупців.[1] 

Компанії в усьому світі використовують різні засоби по залученню покупців, випереджаючи 
конкурентів і утримуючи своє місце на ринку. Керівництво компаній стало визначати короткострокові і 
довгострокові маневри для приведення у відповідність ситуації компанії і ринкового середовища, існує багато 
варіантів стратегії. Існує стільки конкурентних стратегій, скільки є конкурентів. 

Існує п'ять підходів до розробки стратегії конкуренції: 
1. Стратегія лідерства за витратами – передбачає зниження витрат на виробництво товару або послуги, 

що приваблює більшість покупців. 
2. Стратегія широкої диференціації – спрямована на присвоєння товарам специфічних рис, які 

відрізняють їх від товарів фірм–конкурентів, що в свою чергу, сприяє збільшенню кількості покупців. 
3. Стратегія оптимальних витрат – дає можливість покупцям одержати за свої гроші більшу цінність за 

рахунок об'єднання низьких витрат і широкої диференціації продукції. Завдання полягає в тому, щоб 
забезпечити оптимальні витрати й ціни відносно виробників продукції з аналогічними рисами і якістю. 

4. Стратегія ринкової ніші (сфокусована стратегія) заснована на низьких витратах – орієнтується на 
вузький сегмент покупців, де фірма випереджає своїх конкурентів за рахунок більш низьких витрат 
виробництва. Стратегія ринкової ніші, заснована на диференціації продукції – ставить за мету забезпечення 
представників обраного сегмента товарами або послугами, які найбільше відповідають їхнім потребам і смакам. 

5. Стратегія упередження – найбільше часто використовується фірмами в галузях, які перебувають на 
початкових стадіях свого життєвого циклу, і пов'язані з формуванням стратегічного активу випередження, який 
не завжди нейтралізується конкурентами.[4] 

Аналіз конкурентного середовища й структури конкурентних сил, вивчення конкурентів дають дуже 
важливу й коштовну інформацію для розробки стратегії конкуренції. Фірмі також необхідно ясно представляти 
своє положення в конкурентнім середовищі. Докладно даний питання розглядається Ф.Котляром і Р.Тернером. 
Вони виділяють чотири досить чітко виділені позиції, у яких можуть перебувати фірми на полі конкуренції: 
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позиція лідера на ринку; позиція виклику ринковому оточенню; позиція послідовника; позиція знаючого своє 
належне місце на ринку [3]. 

При розробці конкурентної стратегії вивчають конкурентне середовище, конкурентну силу і 
конкурентну позицію, що визначають конкурентну перевагу підприємства на ринку. 

Конкурентна перевага – це перевага, що забезпечує міцні позиції підприємства на ринку і доходи на 
рівні вищому середнього по галузі, завдяки можливостям в певній сфері чи напрямку діяльності. 

Індикаторами конкурентної сили і конкурентної переваги можуть виступати: 
а) велика частка ринку; 
б) зростаюча кількість покупців; 
в) Найбільш вдале положення підприємства; 
г)товари підприємства сильно диференційовані; 
д) підприємство концентрується на швидко зростаючих сегментах ринку; 
е) на підприємстві нижчі витрати ніж у конкурентів; 
є) рівень прибутку вищий від середньоринкового; 
ж) технологічні та інноваційні переваги підприємства. 
Відповідно індикаторами конкурентної слабкості можуть бути: 
а) низька якість товарів; 
б) високі витрати; 
в) невеликий вплив на ринок; 
г) конкуренти захопили частку ринку підприємства; 
д) темпи доходів знижуються; 
є) нестача фінансових ресурсів; 
ж) репутація фірми низька. 
Оцінивши кількісно названі індикатори конкурентної сили та порівнявши їх з аналогічними у 

конкурентів, можна винести рішення про конкурентну позицію підприємства на ринку. 
Перебуваючи на різних конкурентних позиціях, фірми вибирають різні стратегії конкурентної 

боротьби, навіть якщо вони мають однакові стратегії росту. 
Лідер ринку у випадку, якщо він вибирає стратегію концентрованого росту, може намагатися 

реалізувати її в такий спосіб: 
– розширити загальний ринок продукту за рахунок залучення нових споживачів, пошуку нових 

можливостей використання продукту або інтенсифікації споживання продукту; 
– розширити свою частину ринку в тому випадку, якщо взятий курс на прискорення, або зберегти 

наявну частину ринку у випадку, якщо не передбачається прискореного росту фірми. 
Якщо ведеться боротьба за розширення частини ринку, лідер стає в позицію виклику. При реалізації 

даної мети фірма повинна визначити як вона збирається забирати частину ринку. Можливі два вибори: атака на 
лідера і атака на більш слабого конкурента [2]. 

Стратегія конкурентної поведінки послідовника полягає в тому, що він не збирається атакувати лідера, 
але чітко опікує свою частину ринку. Послідовник намагається удержати своїх клієнтів, хоча й не 
відмовляється від одержання своєї частини на знов створених ринках. Важливою рисою ведення бізнесу такої 
фірми є те, що вона досить прибуткова й у своїй ринковій стратегії зосереджує увага на прибутку. 

Стратегія конкуренції фірм, які знають своє місце на ринку, сконцентрована на пошуку й захопленні 
тих місць на ринку, які не викликають інтерес або тимчасово не зайняті більш сильними конкурентами. Для 
того, щоб успішно вести бізнес на цих незайнятих нішах ринку, фірма повинна мати строгу спеціалізацію, 
уважно вивчати свої ділянки ринку, розвиватися тільки в межах чітко вивірених припустимих темпах росту й 
мати сильного й впливового керівника. 

Досвід та практика ведення бізнесу показують, що високі показники діяльності підприємства можливі 
при поєднанні різних стратегічних підходів. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на визначенні 
конкретних методів та інструментів успішної реалізації конкурентних стратегій розвитку підприємства в 
координатах сталого розвитку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ 
 

Е.В. Бровкова, магистр 
Одесский национальный политехнический университет 

г.Одесса 
 

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

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

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

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

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

Второй базовой организационной формой, которая проявляется в туристских фирмах, 
функционирующих как транснациональные предприятия, является географическая структура. Ее назначение – 
ответственная деятельность в рамках географических районов мира с линейными менеджерами с сохранением 
полномочий по транснациональному планированию и контролю за главным офисом туристской фирмы. В 
данном контексте стратегическое планирование предполагает такие критические решения: как и в какого рода 
бизнес вовлечена компания, природа базового управления производством, расположение главных средств, 
соответствие данного продукта местным нуждам.  

При территориальной структуре туристской организации, которая сегодня заменяет форму 
международной службы во многих туристских фирмах, родная страна становится просто одной из 
многочисленных сфер мирового рынка. Операции по продаже туристских продуктов группируются в 
географические единицы. Иногда такие операции в конкретном географическом подразделении 
самостоятельны с учетом, что большая часть или весь продукт туристской фирмы в данной местности 
реализуется на месте.  

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

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

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

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

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

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

Общие цели и стратегия туристской фирмы, как в целом, так и для каждого ее отделения, определяются 
штаб–квартирой. В рамках данных корпоративных указаний стратегические планы разрабатываются группой 
распорядителей производства для просмотра и утверждения высшим руководством управления. Каждое 
отделение туристской фирмы несет поэтому первостепенную ответственность за планирование и контроль всей 
деятельности по своему туристскому продукту на транснациональной основе. Штатные работники на 
корпоративном уровне обеспечивают функциональное руководство (финансы, юрисдикция, техническое 
обеспечение и т. п.) международными туристскими фирмами.  

Для географической формы существенно одно ограничение – это собственное понимание, когда 
диверсифицированное производство туристского продукта или другие сложности должны быть реализованы на 
возобновленном рынке.  

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

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

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

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

В условиях усиления конкурентной борьбы, усложнения организационной и технической деятельности 
эффективность контактов с потенциальными и реальными туристами требует все большей квалификации и 
информированности у сотрудников туристических фирм, что зависит от степени их подготовки. Организация 
оказания услуг должна быть нацелена на достижение полезного эффекта при четкой взаимосвязи важнейших 
составляющих ее элементов: технологии и организации труда. 
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В умовах становлення в Україні ринкових відносин важливим завданням, яке постає перед суб‘єктами 

господарювання є забезпечення ефективного та стабільного функціонування за умов невизначеності. Для 
утримання конкурентних позицій необхідно не просто створювати товар/послугу належної якості, але 
враховувати при цьому активність конкурентів та майбутні пріоритети споживачів. Для цього підприємство 
повинно бути націлене на пошук та реалізацію ключових компетенцій, які сприятимуть створенню на ринку 
іміджу компанії, яка продукує потрібну і відмінну від інших продукцію. За такого підходу підприємство 
повинно сформувати і постійно розвивати власну модель ведення бізнесу.  

Проблему стратегічного управління підприємств розглядали такі вчені Ансоф І., Портер М, Стрикленд 
А.Дж. Однак особливостям формування бізнес стратегій за умов невизначеності увага не приділялась. 

У широкому розумінні, бізнес–модель підприємства – це сукупність елементів, які характеризують 
принципову, відмінну від конкурентів логіку його функціонування на основі використання ключових 
компетенцій для максимально ефективного розподілу стратегічних ресурсів у системі бізнес–процесів з метою 
створення продукту/послуги, що відповідає пріоритетам споживачів.  

При побудові бізнес–моделі необхідно враховувати вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на 
діяльність підприємства. До найбільш впливових внутрішніх чинників слід віднести: технологічне забезпечення 
підприємства, ефективність розподілу сировинних та енергетичних ресурсів, розподіл фінансових потоків, 
співвідношення власних і позикових коштів, ефективність використання трудових ресурсів, способи 
просування товару, складові та розмір внутрішнього потенціалу підприємства. Серед зовнішніх чинників слід 
виділити: зміну пріоритетів споживачів, поява на ринку нових товарів/послуг, зростання вартості ресурсів, 
вплив конкурентів, зміни у законодавстві та ін.  

Вибір бізнес–моделі великою мірою залежить від циклічного характеру розвитку підприємства. Адже, 
як негативні, так і позитивні ситуації на підприємстві зумовлюють зміни усіх параметрів компанії, що в свою 
чергу створює внутрішні протиріччя. При формуванні бізнес – моделі необхідно враховувати на якому етапі 
розвитку знаходиться підприємство і відповідно до стратегічних цілей компанії обирати модель: максимізації 
прибутку, максимізації обсягів продаж, максимізації темпів зростання підприємства, мінімізації витрат, 
посилення конкурентних переваг, максимізації доданої вартості, максимізації ринкової вартості підприємства. 
Так для прикладу, на стадії зародження, основною метою підприємства є знаходження цільової аудиторії та 
досягнення точки беззбитковості. Якщо на продукцію є попит, тоді підприємство переважно обирає бізнес– 
модель максимізації обсягів продаж. На стадії розвитку, підприємству складно збільшувати обсяги продаж, 
якщо на ринку є значна конкуренція, за таких обставин збільшення прибутку досягається завдяки вибору 
бізнес–моделі яка передбачає мінімізацію витрат, або посилення конкурентних переваг підприємства. На стадії 
зрілості, підприємство обирає модель максимізації ринкової вартості і при цьому прагне утримати свої позиції 
завдяки використанню внутрішнього потенціалу чи пошуку нових можливостей поступу на ринку.  

Сутність бізнес–планування полягає в науковому обгрунтуванні майбутніх економічних цілей розвитку 
і форм господарської діяльності, виборі найкращих способів їх здійснення на основі найбільш повного 
виявлення необхідних ринком видів, обсягів і термінів випуску товарів, виконання робіт і надання послуг і 
встановлення таких показників їх виробництва, розподілу і споживання, які при повному використанні 
обмежених виробничих ресурсів можуть привести до досягнення очікуваних в майбутньому якісних та 
кількісних результатів [1]. 

Існують суттєві відмінності між розробкою корпоративної стратегії і бізнес–стратегії, яка охоплює 
управління певною сферою діяльності організації і формується на рівні самостійних господарських підрозділів. 
Бізнес–стратегія ґрунтується на діях і підходах, які забезпечують успішність конкретного виду діяльності та 
завоювання сильної довгострокової конкурентної позиції. Різниця між корпоративною і бізнес–стратегії існує 
тільки в диверсифікованої організації. Для організації, яка займається одним видом діяльності, ці види 
стратегій збігаються, тому що стратегія організації розробляється для одного виду діяльности. 

Планування на рівні господарських одиниць для диверсифікованих організацій вважають основним. 
Цей підхід був розроблений в кінці 60–х pp. фахівцями корпорації "Дженерал Електрик" і консалтинговою 
фірмою США "МакКинси" і реалізований в структурі "Дженерал Електрик" в 1970 р Вона була однією з 
найбільш диверсифікованих компаній Америки: вела виробничо–господарські операції майже в 32 галузях 
промисловості, породжувало проблеми ефективного централізованого керівництва нею. У цій ситуації 
"Дженерал Електрик" здійснила радикальну реорганізацію. Для оперативного управління і контролю була 
збережена існуюча структура (170 відділень, об'єднаних в 50 філій, які, в свою чергу, склали 10 груп згідно зі 
звичною ієрархічної схеми), а для передбачення майбутнього організації всі види діяльності були розділені на 
43 незалежні господарські одиниці, які могли діяти як окремі, ізольовані один від одного. їх назвали 
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стратегічними господарськими центрами. 
Основою для прийняття такого рішення була система "планування–програмування–розробка бюджету» 

(ППБ), яку ввели в Міністерстві оборони США. Р. Макнамара і Дж. Хитч розробили новий підхід до 
прогнозування стану зовнішнього середовища. На відміну від попередньої практики, коли прогноз становила 
кожна функціональна служба, виходячи з власних інтересів, в системі ППБ зовнішнє середовище розподілялося 
на "поля стратегічних завдань". в процесі подальшого впровадження цих ідей в "Дженерал Електрик" кожному 
сегменту ринку відповідав про ределенний стратегічний господарський центр (СГЦ). Як показує досвід 70–80–х 
pp., Концепція СГЦ вплив на формування систем управління і планування у великих корпораціях США, 
Європи, Японії [2]. 

В останні роки зростає тенденція до децентралізації великих організацій, які охоплюють різноманітні 
форми діяльності і різні види бізнесу. Самостійні господарські підрозділи, що створюються в них, мають 
безпосередні стосунки з групами споживачів, є частиною цілого організму організації, хоча і значно менші за 
розмірами, самостійно визначають (в межах узгоджених умов) свою стратегію, здійснюють її незалежно і 
відповідають за результати своєї діяльності. Розробка бізнес–стратегії для самостійних господарських 
підрозділів і незалежних вузькоспеціалізованих організацій здійснюється аналогічно. 

Надалі для характеристики особливостей методології розробки стратегії самостійних господарських 
підрозділів використовувати прийнятий в стратегічному управлінні термін – стратегічний господарський центр 
(СГЦ).  

Стратегічний господарський спектр – самостійна організаційна одиниця (відділення, завод або інший 
центр прибутку), для якої може бути налагоджений облік доходів, витрат, капіталовкладень і яка відповідає за 
розробку стратегічних позицій організації в певному сегменті ринку. Термін самостійний господарський центр 
застосовується як синонім понять – бізнес оди ниця, самостійний господарський підрозділ, вид діяльности. 
Процес розробки стратегії на рівні СГЦ складається з аналогічних стадій здійснення стратегічного вибору на 
корпоративному Рівному. 

Відмінність полягає в тому, що сформульовані корпорацією завдання і розроблена загальна стратегія 
цілями, які повинні бути досягнуті на рівні СГЦ.  

Таким чином, тривалість стадій життєвого циклу підприємства на пряму залежить від ефективності 
побудови його бізнес–моделі. При цьому формування бізнес–стратегії – це складний процес, який передбачає 
діагностику зовнішніх та внутрішніх факторів, що в пливають на діяльність підприємства з метою досягнення 
максимальної відповідності компанії майбутньому бізнес– середовищу.. Останнім часом розробки бізнес–
стратегії все тісніше пов'язане з проблемами конкурентної боротьби, так як цілі виживання переважають над 
іншими цілями, які визначають перспективну лінію поведінки організації. Ситуацію стратегію можна вважати 
ефективною, якщо забезпечується відчутна і стабільна конкурентна перевага, і неефективною, якщо 
спостерігається ослаблення конкурентних позицій. У більш широкому розумінні бізнес–стратегія повинна бути 
орієнтована на об'єднання стратегічних зусиль в різних функціональних сферах для досягнення конкретної 
мети, тому вона виступає основою для формування функціональних стратегій.  

 
Література: 
1. Ревуцька Н. В. Теоретичні аспекти формування бізнес–моделі підприємства // Стратегія 
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Термин «интервенции организационного развития» относится к планируемым мероприятиям, видам 

организационной деятельности клиентов и консультантов, принимающих участие в программе 
организационного развития. Эти мероприятия направлены на улучшение функционирования организационной 
деятельности путем помощи членам организации лучше управлять рабочими группами, командами, 
организационной культурой и организационными процессами. Знание интервенций организационного развития 
и логическое обоснование их применения показывает, как заменить одно мероприятие на другое в программе 
организационного развития, потому что интервенции – это проводник и связующее звено, вызывающее 
изменение. 
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С точки зрения методов можно различать следующие формы консультирования: экспертное, 
процессное и обучающее [1]. При экспертном консультировании консультант самостоятельно осуществляет 
диагностику, разработку решений и рекомендаций по их внедрению. Роль клиента сводится в основном к 
обеспечению доступа консультанта к информации и оценке результатов.  

При обучающем консультировании консультант не только собирает идеи, анализирует решения, но и 
подготавливает почву для их возникновения, предоставляя клиенту соответствующую теоретическую и 
практическую информацию в форме лекций, семинаров, пособий и т.д. При этом возможно и взаимное 
обучение консультантов и клиентов. 

При процессном консультировании консультанты на всех этапах проекта активно взаимодействуют с 
клиентом, побуждая его высказывать свои идеи, соображения, предложения, критически соотносить с 
предлагаемыми извне идеями, проводить при помощи консультантов анализ проблем и выработку решений. 
При этом роль консультантов заключается в сборе этих внешних и внутренних идей, оценке решений, 
полученных в процессе совместной с клиентом работы, и приведении их в систему рекомендаций. Во время 
процессного консультирования используются методы, специально разработанные для обеспечения 
взаимодействия с клиентом, которые можно разбить на две основные группы: организационная диагностика; 
организационные интервенции. 

Интервенции организационного развития представляют набор структурированных видов деятельности, 
в которых выбранные организационные единицы привлекаются к выполнению задачи или серии 
последовательных задач и где цели задач прямо или косвенно относятся к усовершенствованию организации. 

Таким образом, организационное развитие – это процесс, направленный на улучшение 
организационного поведения с помощью изменений в организационной культуре и в организационных 
процессах. Улучшение процессов и культуры происходит с помощью ОР–интервенций, то есть действий, 
используемых для достижения желаемых изменений. 

Так, У. Френч и С.Белл [2] предлагают рассматривать интервенции в зависимости от объектов и целей: 
диагностические мероприятия; деятельность по построению команд; межгрупповая работа; изучение обратной 
связи; образовательные и тренинговые мероприятия; техноструктурные или структурные интервенции; процесс 
консультирования; решетка организационного развития (GridOD); посредничество. репетиторство, обучение и 
разработка индивидуальных рекомендаций; планирование жизни и карьеры; мероприятия по планированию и 
разработке структуры целей; управление стратегией; мероприятия по организационной трансформации.  

Р. Харрисон [3] предлагает классифицировать интервенции по глубине воздействия на организацию 
при проведении организационных изменений: 

– интервенции первого, самого поверхностного структурно–функционального уровня фокусируются на 
восприятии, отношении членов организации к ролям и функциям, которые они выполняют в группе. при этом 
члены группы уделяют лишь незначительное внимание персональным характеристикам людей, выполняющих 
эти функции и роли; 

– интервенции второго программно–целевого уровня воздействуют на восприятие, отношение, нормы и 
ценности членов организации, но таким образом, что их прежде всего интересуют цели, а не процесс, с 
помощью которого индивидуумы и группы достигают этих целей (например, оценка работы менеджера по 
тому, что он сделал, а не как); 

– на третьем инструментальном уровне интервенции фокусируются на восприятии, отношении членов 
организации к изменению рабочего поведения и рабочих взаимоотношений. на этом уровне члены группы 
рассматривают, что помогает и что препятствует группе работать эффективно; 

– интервенции четвертого интерперсонального, межличностного уровня делают акцент на восприятии, 
отношении членов группы друг к другу. например, обсуждается, чувствуют ли сотрудники, что их принимают 
или отвергают; что их ценят или, наоборот, относятся к их работе безразлично; доверяют ли им или они не 
пользуются доверием других членов группы; 

– интервенции пятого, самого глубокого интраперсонального, внутриличностного уровня 
фокусируются на восприятии, отношении каждого члена организации к себе, своему функционированию в 
организации. Классификация методов проведения изменений в организации, предложенная Р. Шварцем, 
предлагает рассматривать интервенции в зависимости оттого, насколько сильно структурировано групповое 
поведение участников: 

– интервенции, которые обеспечивают более сильную структуру, он называет макроинтервенциями, 
они создают достаточно сильные структуры, которые воздействуют на поведение членов группы и после того, 
как мероприятие завершилось. Другой особенностью макроинтервенций является то, что они имеют тенденции 
создавать структуры для всей группы. Они структурируют поведение всех участников;  

– интервенции, которые обеспечивают менее сильную структуру, – микроинтервенциями (например, 
программа семинара и вопрос участнику). Микроинтервенции создают относительно слабую структуру и 
действуют лишь незначительный период времени. Микроинтервенции имеют тенденцию структурировать лишь 
индивидуальное поведение или поведение небольших подгрупп. В том случае, когда микроинтервенции 
структурируют поведение всех участников группы, они делают это лишь на относительно короткое время. 

В зависимости от причин можно выделить такие интервенции: интервенции направленные на 
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разрешение противоречий; теоретические интервенции; процедурные интервенции (т.е. когда планировать, 
когда мотивировать); интервенции связанные со взаимоотношениями; экспериментальные интервенции; 
интервенции для прояснения перспектив; структурно–организационные интервенции; интервенции 
направленные на изменение корпоративной культуры. 

Большинство интервенций организационного развития осуществляется с помощью совместной 
деятельности. В результате групповая работа занимает центральное место в процессе изменений. Если 
интервенции – это запланированный набор действий, который используется для изменения тех ситуаций, 
которые члены организации хотят изменить, то групповая работа – это инструмент, который используется в 
процессе изменения и который позволяет осуществить эти изменения. 
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Любое промышленное предприятие представляет собой сложную экономическую систему, которой 

свойственны изменения. Основной задачей таких предприятий является самосохранение и повышение 
эффективности функционирования. Многолетний опыт эксплуатации атомных электростанций показывает, что 
важным аспектом в сохранности целостности технологического процесса является управление безопасностью. 
Это совокупность свойств и особенностей деятельности человека, при которых надежная работа всегда 
превыше всего. При этом в условиях быстрого развития научно–технического прогресса любая экономическая 
система должна быстро реагировать на изменения и адаптироваться к ним [1, 2]. Поэтому возрастает роль 
управления временными модификациями – разработки и сопровождения программ модификаций на АЭС, с 
целью поддержания надлежащего уровня безопасности, осуществление мониторинга, контроля и анализа 
внедрения временных модификаций, выполнение проверок и испытаний. 

Задача управления временными модификациями актуальна для компании, так как для реализации 
производственных задач необходимо на время вносить изменения в принятые проектные решения. Временные 
модификации – это и есть те непродолжительные изменения состояния оборудования, систем и параметров по 
отношению к проектным характеристикам энергоблоков (временное изменение схем подключения 
электрических нагрузок, приборов, временные изменения в системах программного обеспечения и другие). Но 
прежде чем реализовать модификацию, проводится большая подготовительная работа, связанная с 
обоснованием безопасности, которая для работников атомной станции является высшим приоритетом [3, 4]. 

В феврале 2018 года на Запорожской атомной электростанции проходила миссия техподдержки 
Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) на тему: «Внедрение на АЭС единой 
системы по управлению временными модификациями». В состав комиссии входили специалисты Болгарии, 
России и Аргентины. В ходе миссии было принято решения для внедрения временных модификаций 
сформировать организационные структуры и выработать перечень технической документации для персонала. 

Запорожская атомная электростанция стала первой станцией, на которой прошла проектно–
информативная проверка. Проектно–информативное управление изменениями – это тщательно продуманная 
система мер, которая направлена на контроль, информационную поддержку и запуск пилотных проектов по 
достижению конкретной цели. На конференции представителям ВАО был представлен план осуществления 
управления временными модификациями, обговаривались сильные и слабые стороны, были рассмотрены 
области для улучшения деятельности ЗАЭС, что представило уникальную возможность для персонала в 
области обмена опытом на международном уровне.  

Миссия ВАО АЭС по управлению безопасностью и временными модификациями позволяет: провести 
обмен опытом на международном уровне; максимально повысить безопасность и надежность АЭС во всем 
мире; объединить усилия для оценки и сравнения с лучшими мировыми достижениями в области управления 
безопасностью; усовершенствовать эксплуатацию путем взаимной поддержки, обмена информацией и 
использования положительного опыта; со стороны сотрудников ГП «НАЭК Энергоатом», участие в 
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мероприятии специалистов с разных площадок, дает возможность обмена уникальным опытом управления 
безопасностью и временными модификациями внутри компании. Таким образом ВАО АЭС осуществляет 
контроль следующих направлений: поддержания высоких производственных показателей; вовлечения и 
поддержке подготовленных экспертами программ ВАО АЭС; организации поддержки АЭС, энергоблоки 
которых находятся в стадии продления проектных сроков эксплуатации; организации подготовки персонала на 
базе Центра подготовки ремонтного персонала УТЦ ГП «НАЭК «Энергоатом». 
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В связи с растущей глобализацией рыночной среды и стремительным развитием стратегического 

управления возникает необходимость формирования его новой парадигмы. Поскольку в современных 
рыночных условиях, включающих кризисные явления в мировой экономике, стратегическое планирование 
показывает свою невысокую эффективность. 

Под управлением в целом понимается деятельность по отношению к объекту управления, 
обеспечивающая достижение поставленных субъектом управления задач. В конце XIX – начале XX в., в эпоху 
массового производства, предприятия имели гарантированные рынки сбыта, выпускали относительно 
постоянный слабо дифференцированный ассортимент продукции. В этих условиях царила «контрольная 
модель» управления, которая сводилась к текущему регулированию производства, сбыта, снабжения, 
предотвращения их сбоев. 

Л.П. Владимирова считает, что: «стратегическое планирование – это набор действий и решений, 
предпринимаемых руководством фирмы, с целью разработки функциональных стратегий и оказания помощи 
фирме в решении задач её развития» [3]. 

К.С. Терновых рассматривает стратегическое планирование, как: «процесс разработки и реализации 
стратегии формирования и развития предприятия как социально–экономической системы, его структурных 
подразделений в будущем на основе прогнозирования тенденций, определяющих параметры окружающей 
среды, предстоящей угрозы, либо возможности для расширения воспроизводства, основных направлений и 
методов целенаправленного поддержания динамичной пропорциональности и эффективного использования 
стратегических ресурсов» [6]. 

Стратегия представляет собой совокупность правил, положенных в основу процесса разработки и 
применения управленческих решений, определяющих будущее состояние предприятия. 

Разработка стратегии должна основываться на глубоком понимании рыночных процессов, оценке 
микро и макросреды, понимании своих сил и слабостей, возможностей и угроз. Быстрые изменения внешней 
среды, обилие неупорядоченной информации и отсутствие ориентиров для выбора направлений развития 
привели к появлению новых методов, систем и подходов к управлению. 

В настоящее время актуальной становится необходимость формирования и реализации стратегического 
управления деятельностью предприятия. Стратегическое управление – это комплексная система постановки и 
реализации стратегических целей предприятия, основанная на прогнозировании внешней экономической среды 
и выработке способов адаптации к ее изменениям [2]. 

В качестве объекта стратегического управления рассматривается как предприятие в целом, так и его 
отдельные функциональные подразделения. Субъекты стратегического управления – менеджеры организаций и 
предприятий. Отсутствие адаптированных к изменениям макро и микросреды стратегий управления 
деятельности приводит к тому, что управленческий процесс, реализуемый в отдельных подразделениях и 
функциональных зонах влечет возникновение противоречий и снижение эффективности управления в целом. 
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Процессы разработки эффективной системы управления деятельностью предприятия в нестабильной 
макросреде требуют комплексной реализации, направленной на достижения основополагающей цели 
управления предприятием в рыночной экономике [6]. 

Стратегия управления эффективностью деятельности предприятия – это комплексная стратегия, 
реализуемая посредством функциональных стратегий, в том числе через маркетинговую, производственную; 
инновационную; финансовую; инвестиционную; организационную [7]. 

Обоснование выбора стратегических направлений деятельности на предприятии осуществляется на 
основе определения состава целевых установок и задач, стоящих перед менеджментом предприятия. 
Маркетинговые стратегии основаны на исследовании рынка, слабых и сильных сторон конкурентов. Эта 
информация необходима в процессе принятия управленческих решений, направленных решение 
стратегических задач. 

Производственная стратегия – это комплекс мероприятий, направленных на формирование 
ассортиментной политики предприятия, совершенствование техники и технологии производства продукции, 
организации производства, обеспечивающих стабильное развитие предприятия на перспективу. Инновационная 
стратегия представляет собой комплекс, направленный на разработку и внедрение инноваций по важнейшим 
сферам производственно–хозяйственной деятельности предприятия, с целью достижения заданного уровня 
конкурентоспособности. 

Финансовая стратегия разрабатывается с целью формирования достаточного количества финансовых 
ресурсов, оптимизации цены и структуры капитала предприятия [8]. Таким образом, финансовая стратегия 
предприятия сконцентрирована на достижении максимально возможного уровня чистой прибыли и 
обеспечение финансовой устойчивости предприятия в долгосрочной перспективе. 

Формирование стратегии развития инвестиционной деятельности предприятия может быть 
представлена как процесс определения целей, приоритетных направлений и форм, оптимизации объема и 
структуры ресурсов инвестиционной деятельности [5]. 

Организационная стратегия представляет собой иерархическую систему реорганизации деятельности 
предприятия с целью реализации перспективных задач, направленных на совершенствование организации 
управления, создания новых связей внутри иерархической структуры управления [1]. 

Планирование – общая функция управления и элемент системы управления деятельностью 
предприятия реализуется посредством формирования системы взаимосвязанных планов и нормативов, 
направленных на обеспечение финансовыми, трудовыми, материальными ресурсами и оптимизацию 
управленческих решений. Стратегическое планирование предполагает разработку и обоснование целевых 
установок, задач, масштабов и сфер деятельности в долгосрочной перспективе. 

Целями стратегического управления являются адаптация предприятия к прогнозируемым изменениям 
макросреды, завоевание устойчивой позиции на рынке, гарантирующей финансовую стабильность, 
платёжеспособность и ликвидность предприятия в условиях конкуренции. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих эффективную работу субъекта хозяйствования, 
является сбалансированность действий менеджмента, направленных на достижение главной цели 
хозяйствующего субъекта управления. В этих условиях основной задачей координации становится это 
достижение согласованности работы всех элементов управления [4]. 

Таким образом, разработка и реализация оптимальной стратегии управления деятельностью 
предприятия создаст возможности экономического роста и перспективного развития. Среди актуальных задач 
стратегического управления предприятием в условиях глобализации и нестабильной макро и микросреды 
становится оценка результативности стратегии развития предприятия. 
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На даний час в зовнішній економіці широко розглядається проблема якості продукції, так як в різних 

країнах вона знаходиться на різних рівнях. Особливо ця проблема стосується для України та її євроінтеграції на 
даний час. На зовнішньому та внутрішньому ринку України більшість вітчизняних виробників займають 
слабшу позицію за своєю якістю, ніж конкуренти. Саме конкуренція стимулює підприємства до вдосконалення 
своїх технологій виробництва та покращення продукції, адже підприємство з належною системи менеджменту 
якості має високий імідж на міжнародному ринку. 

Досвід провідних компаній світу свідчить що успіх та стійкість на пряму залежить від рівня якості. 
Мається на увазі не тільки якості продукції ,а й роботу всього підприємства. Головний міжнародний стандарт 
якості продукції це ISO 9000, якщо підприємство його отримало воно здатне стабільно виробляти якісну 
продукцію, яка є конкурентоспроможною. Також фірми використовують похідні від ISO 9000 такі стандарти 
QS 9000, ISO 14000 тощо. Існує визначення якості продукції, наведене в Держстандарті 15467–79, згідно з яким 
«якість продукції – сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні 
потреби відповідно до її призначення». Менеджмент якостей зосереджує в собі 8 принципів які лягли в основу 
стандартів ISO серії 9000: 

1. Орієнтація на споживача – організація повинна розуміти дійсні та майбутні потреби споживачів, 
задовольняти їхні вимоги й намагатися перевершити їхні сподівання. 

2. Лідерство – лідери визначають напрями дій і створюють середовище, у якому люди можуть бути 
цілком задіяні для досягнення цілей. 

3. Залучення персоналу – люди є основою організації, і повне залучення їхніх можливостей сприяє 
досягненню цілей. 

4. Процесний підхід – система управління організацією будується на основі управління мережею 
процесів. 

5. Системний підхід – означає ідентифікацію, розуміння та керування системою взаємозалежних 
процесів за їхніми внесками в досягнення встановлених цілей. 

6. Постійне поліпшення – виступає стратегічною метою діяльності організації. 
7. Прийняття рішень на основі фактів – ефективні рішення базуються на логічному аналізі й 

раціональній оцінці інформації. 
8. Взаємовигідні відносини з постачальниками – такі відносини посилюють можливості обох сторін у 

створенні цінності. 
Якість продукції  сукупність властивостей ,які обумовленні вимогами до даної продукції. Судячи з 

цього можна сказати, що рівень система управління якістю прямо пропорційна рівню конкурентоспроможності 
продукції. Й саме ця система стає ключовім інструментом в боротьбі конкурентів, остільки більшість продукції 
вибирають саме за рівнем якості. Для забезпечення бажаного рівня якості потрібно висока кваліфікація 
працівників, сучасне технічне забезпечення, відповідне матеріальне забезпечення й система менеджмент якості. 
Менеджмент якості одна з ключових комплексних стратегій розвитку, який є основою для досягнення 
стратегічних конкурентних переваг в кінцевому продукті. Існує потреба грамотного підходу до системи 
менеджменту якості, так як від цього залежить враження клієнтів про фірму. Загальне керування якістю 
включає в себе три ключові системи: ключова система  методи для досліджування та аналізу; система 
технологічного забезпечення  система яка забезпечує навчання персоналу в методах дослідження; система 
поступового розвитку принципів та цілей TQM (загальноорганізаційний метод безперервного підвищення 
якості всіх організаційних процесів). Цілі TQM зосереджені на підвищенні якості на підприємстві. З вимог 
стандартів стає зрозуміло, що система управління якості це складова контролю діяльності , технологією 
виробництва та продукції. 

Менеджмент якості включає в себе багато етапів життєвого циклу продукції:вивчення ринку та 
маркетинг, проектування, планування та розробка процесів, закупка, пакування та склад, збут та багато інших 
процесів. В сучасних умовах підприємства повинні орієнтувати свою діяльність не на виробництво великого 
обсягу продукції, а на потреби споживачів, які можуть бути задоволені лише високоякісною продукцією. 
Управління процесом дає змогу постійно контролювати відхилення характеристик процесу від намічених 
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значень. Поки ці відхилення лишаються в заданих межах управління, процес вважається керованим. Процес 
вважається таким, який вийшов з–під контролю, коли відхилення перевищують встановлені межі. Якщо 
допустити продовження функціонування цього процесу, то це призведе до випуску виробів, які не відповідають 
технічним умовам.  

Загальні положення менеджменту якості зосередженні на вдосконалення роботи підприємства та 
кінцевого результату. Характеристика основних аспектів якості продукції та систем якості показала, що 
створення на вітчизняних підприємствах систем якості відповідно зі стандартами ISO 9000 має починатися зі 
створення загальної методології, що передбачає реальну оцінку стартових умов, етапи і послідовність робіт з 
якості на шляху перебудови всієї корпоративної культури на принципах загального менеджменту якості 

Прискорений розвиток економіки України та євроінтеграція стимулює підприємства до покращення 
якості продукції, яка в свою чергу стимулює підвищення рівня конкурентоспроможності. Менеджмент якості 
важливий аспект в виробництві продукції, який зосереджений не тільки на готовій продукції , а й на 
обслуговуванні та спілкуванні в середині підприємства. Система управління якості складний процес в якому 
зосереджена перевірка всього технічного забезпечення, постачання, кваліфікованого керівництва та персоналу.  
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Нині в країні спостерігається нестійке мінливе економічне становище, зростає рівень невизначеності та 

ризику, це ускладнює можливості діяльності багатьох підприємств як на зовнішньому так і на внутрішньому 
ринку. Згідно сучасної світової практики, до такого середовища адаптується підприємство, яке має досить чіткі 
орієнтири на майбутню перспективу та здатна направляти свої зусилля на пошук довготермінових 
конкурентних переваг [1]. 

Для ефективного функціонування економіки в сучасних умовах необхідно розвивати конкуренцію: 
підвищувати конкурентоспроможність вітчизняного виробництва. Конкуренція є об'єктивним економічним 
законом товарного виробництва, який виражає внутрішні необхідні, стійкі та істотні зв'язки між 
відокремленими товаровиробниками в їх боротьбі за найбільшу результативність виробництва [2]. 

Питання дослідження конкурентоспроможності підприємств є важливими й актуальними як для 
економіки країни в цілому, так і для окремих виробників. Висока конкурентоздатність підприємств є запорукою 
отримання високого та стабільного прибутку. Висока конкурентоспроможність є основною умовою розвитку та 
життєдіяльності підприємства. Розуміючи це, в умовах жорсткої конкурентної боротьби наші вітчизняні 
товаровиробники прагнуть забезпечувати задоволення потреб свого сегмента ринку, прагнуть отримувати 
максимальний прибуток, збільшуючи при цьому обсяги збуту, розширюють частки внутрішнього та 
зовнішнього ринку, на якому функціонують, прагнуть також забезпечувати гідний рівень якості виробляємих 
товарів та контролюють та постійно моніторять їх ціни, займаються впровадженням нових технологічних 
процесів та оновлюють своє обладнання [3]. 

Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства. У 
розвинутих країнах, наприклад, вона постійно перебуває у центрі уваги державних діячів та ділових кіл. 
Загострення конкурентної боротьби за збут продукції, за місце на ринку змушує підприємства постійно шукати 
нові можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технологію з метою створення якісних 
товарів [4, c.23]. 

Для того, щоб успішно діяти в умовах ринкової економіки, підприємство повинно оперативно 
формувати раціональні варіанти відповідей на всі зміни, які щоденно, виникають у процесі його ділової 
активності. Також, необхідно обрати свою стратегію діяльності: поглибленого проникнення, розширення 
використання, розширення ринку. Вибір тієї чи іншої стратегії необхідно поєднувати з комплексом заходів, які 
дозволять стати підприємству конкурентоспроможним [5, c.3, 21]. 
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Крім того, важливими шляхами підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на 
сучасному етапі є : 

– створення іміджу підприємства «справедливих» цін за рахунок відповідності ціни і якості; 
– розширення асортименту випускаємої продукції; 
– стимулювання продажів за рахунок проведення різноманітних акцій; 
– виконання основних вимог збутової логістики; 
– поліпшення кадрового потенціалу та управлінської структури. 
– вдосконалення проектування, використання найсучасніших техніки і технології, вхідний контроль 

якості сировини, матеріалів і комплектуючих, поліпшення стандартизації. 
– досконале вивчення потреб ринку. 
– наявність конкурентоспроможних вітчизняних постачальників; 
Для підвищення конкурентоспроможності підприємства, важливе значення має виявлення, 

обґрунтування і класифікація факторів і резервів, що обумовлюють її рівень. За ступенем залежності від 
підприємства, весь набір факторів можна поділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів можна 
віднести: умови інвестування в галузі, регіоні, країні; тенденції технічного розвитку; рівень конкуренції; 
ресурсозабезпеченість і т.д. Під внутрішніми факторами розуміють: впровадження у виробництво нової 
техніки, прогресивної технології, дієвих економічних стимулів; підвищення кваліфікаційного рівня 
працівників; формування системи конкурентних відносин у діяльності персоналу та ін. 

Вони можуть регулюватися на рівні підприємства в цілому, структурного підрозділу, первинного 
колективу і робочого місця. 

Основними шляхами вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням конкурентоспроможності 
підприємства, є: ґрунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів; обґрунтована рекламна політика; 
створення нової продукції, послуг; покращення якісних характеристик продукції; модернізація обладнання; 
всебічне зниження витрат; вдосконалення обслуговування у процесі купівлі та післяпродажного сервісу; 
підвищення якості управління; удосконалення зв’язків із зовнішнім середовищем; упровадження (проведення) 
стратегічного маркетингу «виходу» і «входу» організації; удосконалення організації інноваційної діяльності; 
впровадження нових інформаційних технологій; впровадження нових фінансових і облікових технологій; аналіз 
ресурсоємності кожного товару за стадіями його життєвого циклу і впровадження ресурсозберігаючих 
технологій; підвищення організаційно–технічного рівня виробництва; розвиток логістики; розвиток тактичного 
маркетингу. 

Також ключовими факторами підвищення конкурентоспроможності підприємства стають зниження 
витрат, диференціація і системна інтеграція [6]. 

Основними завданнями у сфері підвищення конкурентоспроможності можна визначити такі: 
– усунення бар'єрів підприємницькій діяльності, зменшення податкового тиску; 
– удосконалення законодавства в галузі підприємницької діяльності, розроблення антимонопольного 

законодавства; 
– забезпечення платоспроможного попиту населення; 
– державна підтримка новостворених підприємств: створення служб інформації про новітні технології, 

зміни у законодавстві, перспективні ринки збуту; 
– фінансове стимулювання інноваційної діяльності підприємств щодо створення нових товарів і послуг. 
Перелічені заходи будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності не тільки підприємства та 

його продукції, а й усієї економіки загалом. 
Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності підприємств необхідно розробляти і 

впроваджувати комплексну систему заходів та виконання основних завдань, спрямованих на забезпечення 
якості продукції та послуг. 

Конкурентоспроможність підприємства – це реальна та потенційна спроможність підприємства 
проектувати та виготовляти продукцію, яка користується більш пріоритетним попитом у споживачів за умови 
ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкретного ринку [7]. 

Можна стверджувати, що однією з головних проблем розвитку економіки України є підвищення 
ефективності суспільного виробництва при зосередженні зусиль на випуску конкурентоспроможної продукції і 
одночасному забезпеченні повної зайнятості працездатного населення. 

Основою конкурентоспроможності будь–якої держави в цілому є забезпечення 
конкурентоспроможності кожного господарюючого, через те, що останні є основою для створення багатства 
національної економіки сучасності, а успіх таких фірм досить великою мірою визначається різними векторами 
у середовищі фірм як корпоративному так і соціальному.  

Для динаміки розвитку України в умовах глобалізаційних процесів, конкурентоспроможність 
підприємств має велике значення. Лише дія у комплексі може вивести українську продукцію на високий рівень 
конкурентоздатності. Українські підприємства мають потенціал та можливість до підвищення ролі 
конкурентоспроможності їхньої продукції, а тим самим і до займання провідних і домінуючих позицій на 
українському ринку [2]. 
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На сьогодні харчова промисловість являється однією з провідних формуючих галузей не лише 

агропромислового й промислового комплексів, а й усього господарського комплексу України. У порівнянні з 
іншими країнами світу Україна має найбільш сприятливий природний, людський, геополітичний і ресурсний 
потенціал для ефективного розвитку харчової промисловості. 

Проблеми розвитку та розміщення підприємств харчової промисловості відображено у працях П.П. 
Борщевського, В.В. Вітвіцького, М.Я. Дем’яненка, Л.В. Дейнеко, П.Т. Саблука, М.Г. Чумаченка та ін. Питання 
бізнес–планування в харчовій промисловості розглядалися такими вченими як А.М. Богатирьов, Н. Зоря, Н.В. 
Валінкевич, Т.А. Говорушко, Г.М. Тарасюк та ін. Проте питання ефективності бізнес–планування у харчовій 
промисловості і нині залишаються актуальними. 

Для більшості підприємств харчової промисловості характерним є те, що вони не мають офіційно 
прийнятих планів і у них відсутній механізм планування. А саме: відсутня система норм і нормативів, 
технологій планового процесу, організаційних структур планування тощо. Бізнес–планування як таке досить 
часто замінюється різного виду рішеннями підприємства про ті чи інші напрямки господарської діяльності, які, 
зазвичай, розраховані на досить короткий період часу і за відсутності необхідного підходу можуть стати однією 
з причин виникнення проблемної ситуації в перспективі. 

Не менш важливим аспектом діяльності підприємств харчової промисловості є планування заходів 
щодо стандартизації та сертифікації їх продукції. Кожна партія харчових продуктів, що надходить від 
виробника, повинна супроводжуватись посвідченням про якість, сертифікатом відповідності державній системі 
сертифікації або копією сертифіката відповідності, завіреною постачальником на товар, котрий підлягає 
обов'язковій сертифікації, або ж зазначеним у товаросупровідній документації його реєстраційним номером. 
Харчові продукти, які супроводжуються сертифікатом, вважаються проконтрольованими на їх відповідність 
вимогам стандартів і безпеки. Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46–93 
„Про стандартизацію і сертифікацію" нормативні документи зі стандартизації розподіляють за такими 
категоріями: державні стандарти України – ДСТУ; галузеві стандарти України – ГСТУ; стандарти підприємств 
– СТП; технічні умови України – ТУУ [4]. 

Для того, щоб створити конкурентоспроможну продукцію, керівництво підприємств харчової 
промисловості займається плануванням якості продукції. Воно включає: розробку й виробництво нових зразків 
харчових продуктів з вищими показниками якості, збільшення їх випуску, поліпшення показників якості 
продукції, що вже випускається, випуск продукції, атестованої за вищою категорією якості. 

З метою уникнення кризових ситуацій важливим методичним та практичним аспектом забезпечення 
ефективного розвитку харчової промисловості на перспективу є бізнес–планування. Завдяки обґрунтованим у 



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

21 

бізнес–плані пропозиціям та рекомендаціям, підприємства харчової промисловості мінімізують ризик спаду 
виробництва та навпаки щорічно здатні нарощувати його обсяги, а також темпи переробки продукції.  

Бізнес–планування – це процес розроблення і обґрунтування деталей реалізації підприємницької ідеї. 
Бізнес–план включає аналіз ринкових, виробничих, організаційних і фінансових аспектів передбачуваного 
бізнесу та визначення найкращих способів досягнення наперед встановлених цілей. Бізнес–планування 
дозволяє передбачити низку проблем, які можуть з’явитися в процесі реалізації ідеї розвитку підприємства 
харчової промисловості та знайти ефективні шляхи їх вирішення. Тож, сам процес планування – це 
знаходження способу досягнення заданої мети і його деталізація, включаючи послідовність (алгоритм) дій та 
розподіл ресурсів для цього. 

Відповідно, максимально ефективне планування – це знаходження максимально ефективного (найменш 
ресурсоємкого) способу досягнення мети і його деталізація, включаючи послідовність дій і оптимальний 
розподіл ресурсів. 

Так, для підприємств харчової промисловості ефективне планування виробництва продукції та потреб у 
сировині стає сьогодні важливою умовою конкурентоспроможності. Швидкі зміни зовнішнього середовища 
вітчизняних підприємств стимулюють появу нових методів, систем і підходів до управління 
конкурентоспроможністю. Одним з таких методів і є ефективна система бізнес–планування. Саме системний 
підхід до розробки, оцінки та підтримання конкурентоспроможності підприємства, заснований на знанні і 
правильному використанні менеджерами підприємств принципів і методів бізнес–планування, дозволить 
підприємству успішно розвиватися, збільшуючи свою частку і зміцнюючи позиції на ринку [1]. 

Як і будь–які підприємства інших галузей народного господарства України суб’єкти господарювання у 
харчовій промисловості мають систему внутрішніх та зовнішніх ризиків, які можуть перешкоджати їх 
діяльності. 

У зовнішньому середовищі доцільно розглядати два рівні виникнення ризиків: 
– глобальний, який поширюється на всю галузь діяльності підприємства або на декілька ринків, на яких 

працює підприємство (наприклад, сировинний ризик, який виникає внаслідок глобального зростання ціни на 
сільськогосподарську продукцію); 

– локальний – місцевий ризик, який виникає на обмеженій території (наприклад, погодний ризик). 
У внутрішньому середовищі підприємства харчової промисловості також розглядають два рівні 

ризиків: стратегічний та оперативний. Важливо визначити основне місце виникнення ризику для того, щоб 
правильно його оцінити та обрати методи його уникнення, локалізації чи оптимізації. 

З огляду на вищесказане, у практиці управління підприємствами харчової промисловості 
застосовується планування ризиків, яке включає: 

– використання стандартизації на великих підприємствах, що дасть змогу оцінювати ефективність 
ризик–менеджменту різних підрозділів, рівнів управління та стратегічних бізнес – одиниць за ключовими 
стандартизованими показниками; 

– використання спрощеного варіанту стратегічного планування ризиків на малих та середніх 
підприємствах; 

– поділ основної стратегії підприємства щодо захисту від ризиків на функціональні; 
– постановка цілей для ризик–менеджменту [2]. 
Бізнес–планування є одним з найголовніших механізмів та інструментів управління підприємства, яке 

зумовлює і прогнозує його ефективність в майбутньому. Ефективне бізнес–планування у харчовій 
промисловості дозволить більш ефективно користуватися засобами та активами підприємства, і 
використовувати планування для грамотного управління. 

Ступінь відповідності нормативної бази бізнес–планування вимогам підвищення ефективності 
господарської діяльності підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності обумовлюється якісним 
рівнем його підсистем. Значення норм в стимулюванні ефективної виробничої діяльності полягає в тому, що 
вони є основою встановлення обсягу ресурсів (кількості верстатів, чисельності робітників, запасів матеріалів), 
необхідних для досягнення заданих виробничих результатів. 

Аналіз фактичного стану нормативної бази бізнес–планування на підприємствах харчової 
промисловості показав, що вона поки що не відповідає вимогам нового господарювання, що орієнтується на 
інтенсивний розвиток економіки. Істотними недоліками є такі: 

– відсутність великої групи норм і нормативів; 
– недостатність використання функцій норм; 
– нерівномірність охоплення нормами і нормативами завдань бізнес–планування. 
Особливо варто відзначити низьку якість діючої нормативної бази бізнес–планування (переважання в її 

структурі дослідно–статистичних норм і уповільнений процес їх заміни науково обґрунтованими), недостатній 
кваліфікаційний рівень кадрів, що здійснюють нормування і керівництво, відсутність методичного та 
організаційного центру, координуючого цю роботу. Системний аналіз нормативної бази бізнес–планування і 
пошук шляхів її вдосконалення не є метою праці працівників, які мають безпосереднє відношення до цього 
процесу. Сформоване положення з нормативною базою бізнес–планування гальмує впровадження дієвого 
економічного управління на підприємствах харчової промисловості. 
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З метою удосконалення планової діяльності керівництву підприємств харчової промисловості слід 
вживати наступні заходи: 

– управління плануванням діяльності у харчовій промисловості повинне стати обов’язковим та 
системним процесом; 

– на кожному підприємстві існує потреба у стратегічному бізнес–плануванні; 
– планування потенціалу підприємства доцільно здійснювати на основі удосконаленої системи норм та 

нормативів; 
– на кожному сучасному підприємстві (середні та великі підприємства) існує потреба у створенні 

відповідного комітету зі стратегічного бізнес–планування (або планового бізнес–центру з розвитку 
підприємства); 

– обов’язкове підвищення кваліфікації працівників, які займаються бізнес–плануванням, посилення 
мотиваційного фактору тощо. 

Всі перераховані вище заходи повинні бути спрямовані у кінцевому результаті на вирішення 
стратегічної цілі розвитку харчової промисловості – формування оптимальної структури випуску якісної 
конкурентоспроможної харчової продукції, яка максимально могла б відповідати потребам споживачів і 
вимогам ринкової економіки. 

Перспективами подальших досліджень можуть бути розробка деталізованих програм, а саме бізнес–
проектів розвитку підприємств харчової промисловості, які знаходяться у депресивних регіонах України [1, 3]. 
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В теперішній час перед кожним підприємством постає завдання щодо забезпечення стабільного, 

незалежно від зовнішніх умов (економічного росту, стагнації, кризи) розвитку свого потенціалу. Досягнення 
поставленої мети можливе лише при стратегічному підході до управлінської діяльності[1]. 

Стратегічне планування на підприємстві є дуже важливим елементом стратегічного управління та 
виступає в ролі цілісної системи, та являє собою: 

1. Процес моделювання майбутнього у відповідності із конкретною метою концепції багаточасового 
розвитку. 

2. Це управлінський процес створення і реалізації стратегії відповідно до потенційних можливостей 
організації та умов зовнішнього середовища. 

3. Це адаптований процес в результаті якого відбуваються регулярні коригування рішень, оформлені у 
вигляді планів та програм з урахуванням виникаючих змін[2].  

Основною метою стратегічного планування є обґрунтування можливостей та шляхів ефективного 
функціонування і розвитку підприємства на ринку в довгостроковій перспективі. Особливістю стратегічного 
планування є припущення, що майбутнє обов'язково повинно бути кращим за минуле[3]. 

На практиці стратегічне планування є складним процесом, який охоплює декілька етапів: 
прогнозування показників у майбутньому, на основі обґрунтованого аналізу; передбачення можливостей і 
загроз; визначення і вибір варіантів розвитку на основі оцінки альтернатив, з урахуванням потреби в ресурсах 
(матеріальних, трудових і фінансових), реальності планів, ризику і прибутковості; формування цілі і визначення 
строків її досягнення; розробка програми дій і поетапного здійснення робіт; обґрунтування необхідних 
фінансових ресурсів. 

Велику увагу провідні зарубіжні підприємства надають удосконаленню методів аналізу, 
прогнозуванню та обробці вихідної інформації. Метод портфельного аналізу є одним з нових у стратегічному 
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плануванні, якій полягає в аналізі великого обсягу інформації, що віддзеркалює ринкові позиції підприємства і 
його основних конкурентів. На підставі цих матеріалів формуються стратегії підприємства, здійснюється оцінка 
їх результатів, можливість реалізації, вибір кращого варіанта. Цінність цього методу полягає в тому що він дає 
достатній обсяг інформації для прийняття обґрунтованих рішень. 

Стратегічне планування розраховане на 5; 10 і більше років, а конкретний його строк залежить від 
життєвого циклу товару і попиту на продукцію, яка виробляється підприємством. При стратегічному 
плануванні використовують різні підходи: задовольняючий оптимізаційний, адаптаційний. Самим поширеним є 
задовольняючий підхід, який ґрунтується на досягненні певного задовольняючого рівня. Оптимізаційний підхід 
використовується якщо є можливість надати кількісний показник поставленій цілі, що підвищує 
обґрунтованість планів. Адаптаційний підхід полягає в обов'язковому реагуванні на можливі зміни умов, що 
протидіятимуть реалізації планів. 

Особлива роль в стратегічному плануванні відводиться менеджеру, який повинен постійно 
удосконалювати стратегічне управління, робити постійний аналіз існуючих стратегій, посилення контролю за їх 
використанням. 

В зарубіжних фірмах відповідальність за стратегічне планування покладають на відділ маркетингу, 
який розробляє стратегічні маркетингові плани і які складаються практично по кожному продукту, наближаючи 
його до ринкових потреб. Але в практиці стратегічного планування в іноземних фірмах існують ряд недоліків і 
проблем, які доцільно використовувати в практиці вітчизняного менеджменту. Так, виявлялись не досить 
точними прогнозні показники на далеку перспективу; впровадження стратегічних планів не супроводжувалося 
внесенням змін у раніше визначені показники; система мотивації менеджерів в основному спрямована на 
досягнення результатів у короткостроковому періоді[4]. 

Якщо стратегія є баченням місця і ролі підприємства на ринку товарів, то стратегічне планування – це 
конкретна вказівка на спосіб досягнення цього стану. Воно базується, з одного боку, на цілях і задачах, 
поставлених в ході розробки стратегії, а з іншого – на прогнозах у різних сферах розвитку. 

Таким чином, можна константувати, що стратегічне планування – це процес моделювання ефективної 
діяльності підприємства на певний період функціонування, зі встановлення його цілей і їх змін в умовах 
невизначеності ринкового середовища, а також визначення способу реалізації цих цілей і задач відповідно до 
його можливостей. 
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В сучасних умовах господарювання виживання і розвиток організації в довгостроковій перспективі 

залежить від уміння своєчасно передбачати зміни на ринку і відповідно адаптувати свою діяльність, змінюючи 
асортимент продукції і послуг, форми обслуговування, збутову мережу, організаційну структуру, інші елементи 
економічного потенціалу. При цьому дії організацій і їх керівників не можуть зводитися до простого реагування 
на зміни, що відбуваються. Все ширше признається необхідність свідомого управління змінами на основі 
науково обгрунтованої процедури їх передбачення, регулювання, пристосування до цілей організації та 
зовнішніх умов. Таким чином, найбільш ефективним інструментом управління розвитком організації в умовах 
постійних змін і пов'язаній з цим невизначеності є методологія стратегічного управління. 

Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача 
полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними цілями організації в умовах змінного 
економічного середовища. Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно 
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відображає загальні контури майбутнього організації; в площині засобів − показує, як цілі повинні досягатися. 
Отже, стратегічне управління − це прогнозне управління, пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень 
про те, куди прямує організація. Стратегічне управління повинне здійснюватися разом з практикою поточного 
управління.  

Стратегічне управління в організації виражається в наступних п’яти функціях: 
1. Планування стратегії. 
2. Організація виконання стратегічних планів. 
3. Координація дій щодо реалізації стратегічних завдань. 
4. Мотивація на досягнення стратегічних результатів. 
5. Контроль за процесом виконання стратегії. 
Стратегічне планування являється однією з основних функцій стратегічного управління, воно 

представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування 
стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, необхідних змін всередині 
організації. Планування стратегії передбачає виконання таких підфункцій, як прогнозування, розробка стратегії 
та бюджетування. Прогнозування здійснюється перед складанням стратегічних планів. Воно ґрунтується на 
проведенні аналізу широкого кола внутрішніх і зовнішніх чинників – умов функціонування організації з метою 
передбачення можливості розвитку і оцінки ризику. Систематичний прогноз дозволяє виробити обґрунтований 
підхід до стратегії організації. У прогнозуванні традиційно використовуються три виміри: 

1) час (як далеко вперед ми намагаємося заглянути?), 
2) напрямок (які тенденції майбутнього?),  
3) величина (наскільки суттєвими будуть зміни?). 
З урахуванням результатів проведеного аналізу керівництво організації формулює місію (сферу 

бізнесу, глобальну мету), визначає перспективи розвитку організації та розробляє стратегію. 
Розробка стратегії здійснюється на вищому рівні управління організацією і заснована на вирішенні 

наступних завдань: 
– розробка стратегічних цілей компанії; 
– оцінка її можливостей і ресурсів; 
– аналіз тенденцій в області маркетингу; 
– оцінка альтернативних напрямів діяльності; 
– визначення стратегії на перспективу; 
– підготовка детальних оперативних планів, програм і бюджетів; 
– оцінка діяльності фірми на основі певних критеріїв з урахуванням намічених цілей і планів. 
У процесі розробки стратегії здійснюється: 
– оцінка потенціалу організації, її можливостей і резервів для досягнення загальних цілей; 
– аналіз внутрішніх факторів, що забезпечують зростання і зміцнення позицій організації: комерційних, 

технологічних, соціальних; 
– аналіз зовнішніх факторів, що вимагають прийняття заходів, спрямованих на пристосування до нової 

ситуації і виникнення ситуацій; 
– оцінка альтернативних напрямів діяльності і вибір оптимальних варіантів для досягнення 

поставлених цілей; 
– прийняття рішень, які є основою при розробці довгострокових планів функціонування і розвитку 

організації. 
Ув'язка стратегічних цілей підприємства з результатами діяльності окремих підрозділів здійснюється за 

допомогою розробки необхідної програми дій і складання бюджету. Бюджетування включає вартісну оцінку 
програми та розподіл ресурсів. 

Можна визначити такі основні етапи стратегічного планування: 
Перший етап – це формулювання місії та вибір цілей. Місія і цілі є головним орієнтиром для всіх 

наступних етапів розробки стратегії, вибір їх є першим і найвідповідальнішим управлінським рішенням при 
стратегічному плануванні, результатом якого є конкретні обмеження відповідно до напрямків діяльності 
організації, пов’язані з аналізом альтернатив її розвитку. Місія – це інструмент стратегічного управління, спосіб 
виділення даної організації серед конкурентів, спосіб розпізнання споживачами самої організації та її продукту. 
Визначення цілей покликане надати основу та стимул для подальшої діяльності. Інструментом для 
систематизації цілей на практиці є побудова «Дерева цілей». 

Другим етапом є аналіз зовнішнього середовища або оцінка стратегічного клімату. Практичним 
втіленням цього етапу є проведення PEST–аналізу, який спрямований на мінімізацію негативного впливу 
макроекономічних чинників та використання сприятливої кон’юктури ринку. У ході PEST– аналізу організація 
намагається виявити сприятливі й несприятливі тенденції по кожному з основних факторів макросередовища, 
та на цій основі вирішити питання про продовження функціонування або про вихід з даного ринку.  

Третім етапом є управлінське обстеження внутрішнього середовища, тобто оцінка стратегічного 
потенціалу організації. Обстеження стосується вивчення наступних внутрішніх факторів: маркетинг, 
фінансовий стан, виробництво, стан персоналу, культура організації. На цьому етапі також здійснюється так 
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званий SWOT–аналіз – це процес встановлення зв’язків між найхарактернішими можливостями, загрозами, 
сильними сторонами (перевагами), слабкостями, результати якого в подальшому можуть бути використані для 
формулювання і вибору стратегій організації. Вплив кожного з факторів викликає необхідність керівництва, 
по–перше, постійно стежити за зміною факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, по–друге, приймати 
такі управлінські рішення, реалізація яких сприяла б постійній підтримці конкурентоспроможності. 

Четвертий етап це аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії, яка максимально підвищить 
довгострокову ефективність організації, тобто результат її діяльності. 

Основними факторами, які впливають на вибір стратегії є:  
– ризик (який рівень ризику вважається можливим. Дуже висока ступінь ризику може зруйнувати 

організацію); 
– знання минулих стратегій (досить часто керівництво організації перебуває під впливом минулих 

стратегій); 
– реакція на власників (наприклад: власники акцій обмежують гнучкість керівництва при виборі 

альтернативної стратегії); 
– фактор часу. 
П’ятий етап це реалізація та оцінка стратегічного плану. 
Оцінка стратегічного плану повинна забезпечувати конкретні відповіді на наступні запитання: 
1. Чи є розроблена стратегія внутрішньо сумісною з можливостями організації? 
2. Чи передбачає розроблена стратегія допустимий рівень ризику? 
3. Чи володіє організація достатніми ресурсами для реалізації стратегії? 
4. Чи враховує стратегія зовнішні небезпеки і можливості? 
5. Чи є стратегія кращим способом використання ресурсів організації? 
За своїм предметним змістом стратегічне планування звертається лише до основних, базисних процесів 

в організації та за її межами, приділяючи увагу не стільки наявним ресурсам і процесам, скільки можливостям 
подальшого нарощування її стратегічного і конкурентного потенціалу.  
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Посилення конкуренції, а також зміна попиту і пропозиції на різні товари обумовлюють необхідність 
формування системи управління конкурентоспроможністю промислових підприємств, здатної реагувати на 
вплив зовнішнього і внутрішнього середовища високого ступеня мінливості й невизначеності. Проблеми 
управління конкурентоспроможністю промислового підприємства в сучасних умовах вимагають розробки і 
впровадження принципово нових методів управління 

Конкуренція – одна з найголовніших рис ринкового господарства. Саме конкуренція забезпечує творчу 
свободу особистості, створює умови для її самореалізації в сфері економіки шляхом розробки та створення 
нових конкурентоспроможних товарів і послуг. 

Значний і вагомий внесок у розробку теорії управління конкурентоспроможністю підприємств внесли 
зарубіжні вчені М. Альберт, Г. Армстронг, С. Брю, В. Вонг, П. Друкер, Т. Коллінз, Ф. Котлер, Ж.–Ж. Ламбен, 
К. Макконелл, М. Мескон, М. Портер, С. Репп, Ф. Хедоурі. Дослідженню теорії конкуренції і 
конкурентоспроможності присвячені роботи вітчизняних економістів Г. Азагальдова, Г. Азоев, С. Барашкова, 
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Е. Горбашко, М. Долинської, П. Зав'ялова, Ю. Кормнова, А. Кунаева, Р . Фатхутдінова, і багатьох інших. 
У поняття «управління конкурентоспроможністю підприємства» вкладається такий економічний сенс: 

управління конкурентоспроможністю підприємства – це діяльність, спрямована на формування ряду 
управлінських рішень, які, у свою чергу, повинні бути спрямовані на протистояння всіляким зовнішнім 
впливам для досягнення лідерства у відповідності з поставленими стратегічними цілями [1]. 

Розглянемо сутність різних наукових підходів до управління конкурентоспроможністю промислових 
підприємств. 

Системний підхід полягає в розгляді об'єктів як багатокомпонентних систем, що представляють 
сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів, що вносять свій внесок і впливають на результат 
функціонування і використання об'єкта. Однією із загальносвітових тенденцій в забезпеченні якості продукції є 
системний підхід в управлінні якістю продукції. Важливим аспектом системного підходу є вироблення нового 
принципу його використання – створення нового, єдиного і більш оптимального підходу (загальної методології) 
до пізнання, для застосування його до будь–якого пізнаваного матеріалу, з гарантованою метою отримати 
повне і цілісне уявлення про цей матеріал.  

Сутність інноваційного підходу до управління полягає в орієнтації розвитку виробництва на 
активізацію інноваційної діяльності в області базових наукомістких технологій, які є рушіями розвитку 
виробничої системи. Фактори виробництва та інвестиції повинні бути засобами науково обґрунтованої 
інноваційної діяльності, а не її метою, що дозволить підвищити якість управління конкурентоспроможністю. 

При застосуванні комплексного підходу повинні враховуватися технічні, екологічні, економічні, 
організаційні, соціально–психологічні, а при необхідності і інші, наприклад, політичні, демографічні, аспекти 
управління та їх взаємозв'язку [3]. 

Глобальний підхід реалізується через розвиток нових інформаційних технологій, що дозволяють значно 
спростити міжнародну інтеграцію і кооперацію. У зв'язку з цим рішення більшості управлінських проблем в 
рамках світової спільноти має відповідати вимогам системності, логічності та комплексності. [4] Глобальний 
підхід в даний час застосовується при вирішенні питань міжнародної стандартизації, метрології та сертифікації. 
Глобальний підхід до менеджменту передбачає високу ступінь стандартизації продукції, що випускається, 
маркетингової стратегії і інших управлінських рішень. 

Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію керуючої підсистеми менеджменту при вирішенні будь–
яких управлінських завдань на споживача. Наприклад, вибір стратегії підприємства повинен здійснюватися на 
основі аналізу існуючих і прогнозування майбутніх стратегічних потреб в даному виді товару або послуг, 
стратегічної сегментації ринку, прогнозуванні життєвих циклів майбутніх товарів, аналізі 
конкурентоспроможності своїх товарів і товарів конкурентів, прогнозуванні їх конкурентних переваг і 
механізму дії закону конкуренції . Виконання перерахованих функцій стратегічного маркетингу є важливою 
проблемою стратегічного менеджменту. 

При застосуванні маркетингового підходу пріоритетами вибору критеріїв будуть наступні: 
1) підвищення якості об'єкта відповідно до потреб споживачів;  
2) економія ресурсів у споживачів за рахунок підвищення якості продукції, якості сервісу і інших 

чинників;  
3) економія ресурсів у виробництві об'єкта за рахунок реалізації фактора масштабу, науково–

технічного прогресу, вдосконалення системи управління [5].  
Маркетинговий підхід слід застосовувати при вирішенні будь–якої задачі управління 

конкурентоспроможністю промислових підприємств. 
Сутність ексклюзивного підходу полягає в придбанні суб'єктом управління виняткового права на 

користування на свій розсуд нововведенням в будь–якій області діяльності або конкурентною перевагою. 
Об'єктами для реалізації ексклюзивного підходу є: конкурентний персонал, патент, торговельна марка, нові 
інформаційні технології. 

Сутність нормативного підходу полягає у встановленні нормативів управління по всіх підсистем 
системи управління. Нормативи повинні встановлюватися з найважливіших елементів підсистем: забезпечує, 
цільової, керованої, керуючої. 

Сутність директивного підходу полягає в регламентації функцій, прав, обов'язків, нормативів якості, 
витрат, а також елементів системи управління в нормативних актах (накази, розпорядження, вказівки, 
стандарти, інструкції, положення і т.п.). 

Поведінковий підхід базується на наданні допомоги працівникові в усвідомленні своїх власних 
можливостей, здібностей на основі застосування концепцій поведінкових наук. Мета такого підходу полягає в 
підвищенні ефективності організації за рахунок підвищення ефективності її людських ресурсів. 

При застосуванні динамічного підходу об'єкт управління компанії розглядається в діалектичному 
розвитку, в причинно–слідчих зв'язках, проводиться ретроспективний аналіз поведінки аналогічних об'єктів і 
прогноз його розвитку. 

Сутність оптимізаційного підходу полягає в переході від якісних оцінок до кількісних за допомогою 
інженерних розрахунків, методів оптимізації, математичних і статистичних методів, експертних оцінок, 
системи балів та ін . 
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Ситуаційний підхід концентрується на тому, що придатність різних методів управління визначається 
конкретною ситуацією [5]. 

Процесний підхід розглядає всі функції управління як взаємопов'язані і взаємозалежні. Процесний 
підхід ґрунтується на положенні про те, що всі функції управління залежать одна від одної. У зв'язку з цим 
представляється необхідним використовувати його в управлінні конкурентоспроможністю промислових 
підприємств. 

Недостатня розвиненість важливих складових конкурентоспроможності промислових підприємств, що 
утруднює вивільнення наявних конкурентних переваг, пояснюється наступними факторами: 

– недостатня якість інфраструктури, в тому числі в області сучасних інформаційних технологій, 
особливо на віддалених територіях; 

– низька якість корпоративного управління, особливо в області корпоративної етики, надійності, 
взаємовідносин з акціонерами, роботи зі споживачами та соціальної відповідальності; 

– низька ефективність фінансової системи, в тому числі обмежений доступ до кредитних ресурсів і 
венчурного фінансування. 

Таким чином, на сучасному етапі основна мета вітчизняних промислових підприємств підвищення 
конкурентоспроможності, розробка ефективних стратегій розвитку. У зв'язку з цим необхідно визначити 
основні актуальні завдання управління конкурентоспроможністю промислових підприємств на сучасному етапі. 

Основними завданнями управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в даний час, 
на думку автора, є наступні: 

– рішення проблем розробки нової конкурентоспроможної продукції і організації ефективного і 
раціонального виробництва. Причинами даних проблем є відсутність або неефективне застосування на 
вітчизняних підприємствах сучасного і високотехнологічного устаткування, ресурсозберігаючих технологій і 
єдиної системи менеджменту якості; 

– вирішення проблеми підбору і підготовки кваліфікованого персоналу. У розвинених країнах такі 
кадри – основа економіки .; 

– вирішення проблеми впровадження інноваційних технологій. В сучасних умовах цілей підвищення 
ефективності промислового виробництва і, отже, підвищення рівня конкурентоспроможності, можна досягти 
переважно за рахунок розвитку інноваційних процесів, які отримують кінцеве вираження в нових технологіях, 
нових видах конкурентоспроможної продукції; 

– вирішення проблеми реалізації ефективної маркетингової політики підприємства. Існує гостра 
необхідність в проведенні на підприємствах аналізу існуючих і прогнозування майбутніх стратегічних потреб в 
певних видах товарів і послуг, в здійсненні досліджень і прогнозуванні потреб ринку, в використанні 
нормативів стратегічної конкурентоспроможності технологій, в підвищенні організаційно – технічного рівня 
НДДКР. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що проблеми управління конкурентоспроможністю промислового 
підприємства в сучасних умовах вимагають розробки і впровадження принципово нових методів управління, 
залучення висококваліфікованих кадрів, застосування інноваційних технологій розвитку, що враховують 
світовий досвід і дозволяють підвищити гнучкість і виживання вітчизняних підприємств в умовах ринку. 
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Формування кадрового потенціалу є однією з найголовніших пріоритетних функцій менеджменту 

підприємства. Саме кадри здатні перетворити звичний плин трудової діяльності на творчий та інноваційно 
спрямований процес. Проте реалізація прийнятих рішень у визначеній сфері також схильна до дії неї об'єктивно 
існуючої і принципово непередбаченої невизначеності. Отже проблема якісного формування та управління 
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кадровим потенціалом з імовірністю мінімального впливу небажаних наслідків набуває сьогодні особливого 
значення.  

Питаннями, що торкаються формування кадрового потенціалу займалися багато вітчизняних та 
зарубіжних авторів. Серед вітчизняних науковців можна зазначити таких: Д.П. Богиня, О.А. Грішнова, М.П. 
Долішній, Е.М. Лібанова, Л.С. Лісогор, Н.Д. Лук’янченко, Л.Г. Ткаченко, С.В. Тумакова, В.П. Щетінін та багато 
інших дослідників. 

Кадровий потенціал – це трудові можливості підприємства, здатність персоналу до генерування ідей, 
створення нової продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики і 
мотиваційний потенціал [1]. 

Деякі автори ототожнюють поняття «кадровий потенціал» з поняттям «трудовий потенціал». Це не 
зовсім доцільно, бо трудовий потенціал, на відміну від кадрового, охоплює більш ширші сфери впливу. Він 
може використовуватися для характеристики галузі, регіону, держави, світу. В свою чергу кадровий потенціал 
може торкатися тільки діяльності окремого підприємства певної галузі у визначений період часу. 

Розвиток кадрового потенціалу виступає важливим стратегічним вектором кожного підприємства та є 
засобом досягнення стійких конкурентних переваг в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Щоб досягти 
успішності й прибутковості, втримати стійку позицію на ринку серед конкурентів, потрібно постійно 
розвиватись та вдосконалюватись, прораховувати імовірність виникнення ризику та відповідно формувати 
стратегічні рішення, безперервно планувати та підтримувати високий кадровий потенціал підприємства, який ні 
в якому разі не має бути нижчий за потенціал підприємств–конкурентів. 

Для того, щоб домогтися ефективного управління кадровим потенціалом потрібно, ще на етапі його 
формування, проаналізувати фактори, які на нього впливають. Зазвичай вони поділяються на фактори 
внутрішнього та зовнішнього впливу. До факторів, що здійснюють опосередкований зовнішній вплив 
відносять: 

– економічні фактори (прожитковий мінімум; наявність вільних коштів, для задоволення потреб; 
можливість отримати бажану освіту; добробут населення тощо); 

– трудове законодавство, що створює умови для захисту прав та свобод працюючих; 
– науково–технічний процес (впливає на умови праці, на вимоги до рівня кваліфікації та компетенції 

працівника); 
– соціально–економічні фактори. 
Факторами внутрішнього впливу є: 
– цілі та стратегія підприємства, що формує поведінку персоналу підприємства; 
– кадрова політика підприємства, яка має бути спрямована на забезпечення збереження кадрового 

потенціалу підприємства та його підвищення; 
– імідж підприємства, що накладає певний відбиток на лінію поведінки співробітників організації; 
– технічна оснащеність підприємства. Вона змушує підвищувати продуктивність праці; 
– організаційна культура; 
– психофізіологічний стан працівників (вік,стать, сімейний стан); 
– моральний клімат в колективі. 
Треба зазначити, що на формування кадрового потенціалу неабиякий вплив має державна політика в 

цій сфері. Тому неможливо розглядати проблемі в організації та державний вплив окремо. Отже саме деякі 
фактори і формують виникнення ризику непередбаченості, який впливатиме на формування кадрового 
потенціалу підприємства. 

Взагалі підприємства будь–якої галузі майже постійно діють в умовах жорсткої конкуренції, 
невизначеності та протидіють кризовим станам. Це змушує їх визначати пріоритетні напрямки дій та інколи 
нехтувати таким важливим фактором, як управління кадровим потенціалом. Беручи це до уваги можливо 
виділити проблеми, що є перешкодою для ефективної діяльності кадрів та підвищення його потенціалу та 
резервів. Отже це:  

– проблеми, пов'язані із забезпеченням гарантії конституційного права громадян на працю, вільний 
вибір професії та трудової діяльності; 

– зниження зацікавленості в розвитку якісного кадрового потенціалу в умовах занепаду вітчизняного 
виробництва; 

– старіння населення, бідність; 
– незатребуваність за нинішньої організаційно–кадрової моделі державного управління знань та 

інтелекту, сучасних перспективних способів їх застосування у різних сферах; 
– низький рівень інвестування в освіту; 
– недосконалість соціально–трудового законодавства; 
– значний відплив економічно активного, професійно підготовленого населення за межі України [2]; 
– низький рівень мотивації персоналу підприємства; 
– нехтування керівниками потреб своїх співробітників; 
– недотримання термінів підвищення кваліфікації та перекваліфікації персоналу організації; 
– використання застарілих технологій виробництва та управління; 
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– неправильний підбір персоналу тощо. 
Всі вищевказані проблеми викликають прийняття ризикованих управлінських рішень, оскільки стоять 

на перешкоді у підприємств та не дають їм змоги ефективно формувати та керувати кадровим потенціалом 
організації. Вони можуть стати камінням спотикання, через який підприємство буде відчувати труднощі у свої 
діяльності та не зможе досягти поставленої мети, або досягне її набагато пізніше запланованого. Розглядаючи 
технологічний процес роботи з персоналом та формуючи кадровий потенціал, керівництву слід врахувати 
ризики, які виникають на вході робітників в організацію та під час роботи всередині організації. Людський 
капітал і людський фактор займають провідне місце в системі ресурсів розвитку кожної конкретної організації і 
тому є головним джерелом, що породжують фактор невизначеності. Поведінка людини є занадто складно, щоб 
її дії можна було легко прорахувати та представити у вигляді алгоритмів управління. 

Тому вважається за необхідне сформувати програму дій для подолання цих проблем та хоч найменшої 
мінімізації ризикових ситуацій. Такими заходами є:  

– удосконалення первинної оцінки персоналу при прийомі на роботу;  
– підвищення кваліфікаційного рівня працівників унаслідок участі у різноманітних курсах підвищення 

кваліфікації та тематичних навчаннях, застосування обміну досвідом;  
– підвищення освітнього рівня працівників, сприяння навчанню працівників;  
– формування позитивної атмосфери в колективі, скорочення кількості конфліктних ситуацій;  
– розкриття здібностей працівників, стимулювання працівників для розроблення нових бізнес–ідей та 

раціоналізаторських пропозицій; проведення ефективної мотиваційної політики з урахування побажань 
працівників з метою підвищення їх продуктивності праці та активності;  

– сприяння збереженню й покращенню здоров’я персоналу та створення відповідних умов для праці, 
що зможе ліквідувати або ж значно зменшити негативний вплив роботи на здоров’я працівників, особливо у 
шкідливих умовах праці тощо [3]. 

У процесі розробки управлінських рішень рекомендується враховувати той факт, що переважна 
більшість відхилень у роботі організації є штатними, тобто повторюваними, з відомим набором рішень по їх 
усуненню. Позаштатні відхилення можуть виникати у двох напрямках: непередбачено (в цьому випадку вони 
вимагають особливого рішення) і на базі штатних, коли ситуація може бути приведена до типової і можливо 
скористатися набором рішень щодо їх усунення шляхом кореляції штатних методів рішень за допомогою 
інформаційної системи [4]. 

Таким чином підприємства завжди знаходяться під впливом ризику непередбаченості, коли 
намагаються сформувати та скерувати кадровий потенціал своєї організації. Цей вплив неодмінно потрібно 
подолати та скорегувати свою діяльність під постійні внутрішні та зовнішні зміни. Завжди буде доцільним 
попередній аналіз ризиків та можливих проблем. Також необхідно слідкувати за динамікою змін та встигати 
налаштовуватися під них. А також, якщо не можна уникнути ризику, слід налаштуватися вдало управляти ним. 
Все це допоможе бути на крок попереду конкурентів та домогтися успіхів у своїй діяльності. 
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В сучасних умовах багато підприємств борються з невизначеністю зовнішнього середовища, її 

своєрідною динамічністю і не зовсім приємною непередбачуваністю. Будь–яка галузь характеризується певним 
рівнем конкуренції, у відповідність з яким організації просто необхідно швидко реагувати на всі зміни і швидко 
підстроюватися до умов, що змінюються, та для того, щоб продовжувати своє ефективне функціонування і 
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уникати банкрутства підприємства. 
У зв'язку з цим саме стратегічне планування розвитку фірми виступає як серйозна конкурентна 

перевага, яка забезпечує стабільний і ефективний розвиток підприємства в складних ринкових умовах. 
Ключовим елементом стратегування на підприємстві є складання стратегії розвитку підприємства, яка 

сприяє акумуляції ресурсів, що мають, в рамках розвитку пріоритетних для підприємства напрямів руху, 
допомагає визначити ті самі точки зростання, які необхідно розвивати для забезпечення стійкого розвитку 
всього підприємства [1, с. 50]. 

На відміну від стратегічного планування (як сукупності методів і інструментів) стратегування э ширше 
системне поняття, що є єдиним безперервним процесом розробки і реалізації основних програмних документів 
стратегічного планування соціально економічного розвитку (а саме концепцій, стратегій, програм).  

Центром стратегічного управління є стратегія підприємства, точніше система взаємозв'язаних 
стратегій, що являють собою так званий «стратегічний набір». Область стратегічних рішень обширна: вибір 
напрямків діяльності, пріоритету ресурсів, головних довготривалих партнерів, способів використовування 
зовнішніх можливостей і сильних сторін підприємства, зниження негативних наслідків слабих і загроз 
зовнішнього середовища, конкурентної і інноваційної політики. Правильно вибрана стратегія розвитку 
дозволяє мобілізувати використовування виробничо–технологічного, науково–технічного, фінансово–
економічного, соціального і організаційного потенціалів підприємства в напрямках, провідних до успіху. 

Сутність стратегічної ефективності й актуальності стратегічного менеджменту розкриває така теза: „У 
сучасному бізнесі помилки в стратегії неминуче призводять до поразки в конкурентній боротьбі і послабленню 
позиції організації на ринку, при цьому стратегічні помилки виправити навіть найефективнішими прийомами 
оперативного менеджменту не можна в принципі”.  

Стратегічне управління спрямоване на створення конкурентних переваг підприємства і затвердження 
ефективної стратегічної позиції, яка забезпечить гідне існування організації в мінливих ринкових умовах. 

В Україні основна проблема сучасного підприємства – це проблема його виживання і забезпечення 
безперервного розвитку в умовах посилювання конкуренції і бурхливо змінних ринкових умовах . Ефективне 
вирішення цієї проблеми полягає в застосуванні різних методів і інструментів стратегічного управління. 

Існує цілий ряд підходів, що характеризують змістовний аспект визначення стратегії розвитку, так П. 
Друкер визначає стратегію як певний спосіб реалізації положень теорії бізнесу в рамках практичної діяльності, 
метою якої є забезпечення вірогідності досягнення конкретних позитивних результатів, саме завдяки стратегії 
здійснюється пошук і раціональне використання можливостей, що є у суб'єктів [4, с. 22–23]. 

З іншої точки зору, деякі визначають стратегію розвитку підприємства як сукупність довгострокових 
цілей, даний підхід розуміє під стратегією різні методи і сам процес вибору цілей. 

Також стратегія розвитку підприємства виступає як своєрідний спосіб створення цілого ряду 
конкурентних переваг, часто це певний алгоритм рішень, що є рушійною або формуючою силою більшості дій, 
що робляться організацією [5, с. 86]. 

Як правило, стратегія розвитку підприємства виступає як трирівнева система, яка включає місію (або 
інакше стратегічну мету) розвитку підприємства, стратегічні напрями розвитку фірми і стратегічні дії. 

Стратегічні напрями розвитку фірми формулюються як певні цільові вимоги, які необхідно 
задовольняти з метою забезпечення можливості досягнення поставленої стратегічної мети, стратегічні дії – це 
сукупність програмних заходів, а також конкретні заходи, проекти на всіх рівнях, які допомагають у вирішенні 
стратегічних завдань [2, с. 16]. 

У повнішому вигляді структура стратегії розвитку підприємства містить комплексний аналіз 
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; конкурентні позиції і стратегічні виклики організації; 
місію, генеральну мету, бачення бажаного майбутнього, а саме перспектив компанії; систему пріоритетів і 
цілей розвитку підприємства; систему заходів щодо реалізації цілей і завдань стратегічного розвитку; 
механізми реалізації стратегії розвитку підприємства; управління реалізацією стратегією розвитку організації 
[5, с. 87]. 

В першу чергу стратегія розвитку підприємства повинна забезпечувати стійкий економічний розвиток 
компанії, який має на увазі собою створення певної системи фінансових і матеріальних ресурсів, сприяючих 
оптимальному функціонуванню фірми. Також стратегія обов'язково повинна передбачати розвиток 
інфраструктури організації, напрями її інтеграції в зовнішнє середовище. 

Необхідно розуміти, що саме розроблена стратегія розвитку підприємства, що реалізовується, 
допомагає його керівникам в отриманні фінансової допомоги у формі позикових грошей, яка полягає в 
отриманні кредитів від сторонніх компаній. Даний факт обумовлений тим, що саме стратегія розвитку є 
документом, здатним обгрунтувати цільове витрачання засобів, що виділяються в рамках кредиту, що 
надається, поліпшити положення підприємства для потенційних кредиторів [3, с. 196]. 

Важливо, що формування стратегії розвитку підприємства є швидше внутрішньою необхідністю, яка 
обгрунтована потребами розвитку, що є у компанії. 

При формуванні стратегії розвитку підприємства застосовують певну методологію, яка складається з 
грамотного поєднання наступних позначених підходів: економіко–математичного підходу, соціолого–
комунікаційного і сценарного підходу. 
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Економіко–математичний підхід має на увазі під собою систематизацію, вивчення і аналіз наявної 
статистичної інформації про розвиток підприємства, а також аналіз змісту різних планів і програм розвитку 
економічного суб'єкта. 

Соціолого–комунікаційний підхід реалізується за допомогою соціологічних процедур, сприяючих в 
отриманні необхідної інформації, забезпеченні в процесі отримання інформації, у виявленні вірогідних проблем 
і перспектив розвитку даного підприємства: дослідження ринку, опит споживачів і так далі. 

Сценарний підхід полягає в організації і проведенні не тільки якісного, але і кількісного аналізу 
вірогідних варіантів розвитку підприємства, даний підхід дозволяє виявити найбільш вірогідні сценарії 
розвитку всіх напрямів діяльності компанії [2, с. 26–27]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що формування стратегії розвитку підприємства є важливим 
етапом стратегічного планування розвитку організації, який виступає як управлінський процес і в загальному 
вигляді є послідовністю дій менеджерів компанії, об'єднаних конкретною метою. 

Підводячи підсумок всьому вищесказаному, важливо відзначити, що саме практика розробки і 
реалізації стратегії розвитку підприємства допомагає істотно підвищити ефективність процесу управління 
компанією і забезпечує цілий комплекс сприятливих можливостей, які активно сприяють подоланню наявних 
проблем розвитку фірми, а також сприяють підвищенню ефективності використання можливостей, що є у 
підприємства. 
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За сучасних умов розвитку на ринку товарів і послуг спостерігається переповнення однотипними 

підприємствами–виробниками, які випускають ідентичний товар чи надають однотипні послуги і відрізняються 
один від одного лише логотипом або назвою підприємства. Ця обставина обумовлює високий рівень 
конкуренції. Відповідно, перед керівниками даних підприємств постає питання: як зберегти та примножити свої 
лідируючі позиції на ринку і не дати конкуруючим підприємствам зайняти їх місце? Саме тому виникає потреба 
у сталому розвитку бізнес–процесів та в провадженні інноваційних технологій, а також оригінальних і 
нестандартних ідей. Ці та багато інших факторів призвели до виникнення концепції креативного менеджменту. 
Під яким мається на увазі певна діяльність із управління творчим процесом. 

Застосування нестандартних творчих ідей і рішень у бізнес–середовищі є прямим результатом 
підвищення інтенсивності конкурентної боротьби, що вимагає нових маркетингових ідей, вдосконалення 
рекламних засобів, більш активного використання нетрадиційного інструментарію – коштів ВТL тощо. Тому, в 
сфері управління стало вже традиційним використання реінжинірингу [1], який передбачає творчий підхід 
щодо вирішення традиційних проблем управління на основі використання інформаційних технологій, які 
дозволяють підвищити продуктивність праці персоналу та розробити новий інструментарій прогнозування 
ринкових ситуацій, необхідних для коригування стратегії розвитку підприємства. 

Сам творчий процес розпочинається із пошуку ідей. Підставою якого є сукупність проблем, мети та 
завдань підприємства. 

Слід зазначити, що відбувається активніше проникнення творчості зі сфери мистецтва і науки в інші 
сфери людської діяльності. Не стала винятком і сфера управління. В теорії управління останнім часом все 
більше уваги приділяється проблемі широкого використання креативного потенціалу менеджерів і топ–
менеджерів підприємства. У багатьох ВНЗ України з’являються спеціальні курси із креативного менеджменту, 
які сприяють розвитку навичок впровадження інноваційних творчих управлінських рішень в бізнес–процес. Так 
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само широке застосування знайшли численні тренінги, які сприяють удосконаленню творчого потенціалу 
співробітників і допомагають останнім отримати компетенції щодо знаходження креативних ідей. Радикальні 
зміни в технології і загострення конкурентної боротьби змушують менеджмент підприємства розробляти 
інноваційні підходи щодо вирішення традиційних завдань та відшуковувати принципово нові управлінські 
рішення [2]. 

Як відомо, реалізація рішень спрямованих на скорочення обсягу рутинної праці на підприємствах, 
передбачає передачу функціональних обов’язків управлінського персоналу машинам, а саме комп’ютерам та 
автоматам. Відповідно вивільняється час, який персонал, може витрачати на творчу діяльність. Тому, 
фахівцями все більш цінується не лише і навіть не стільки рівень оплати праці, скільки можливості творчої 
самореалізації та свободи творчості [3]. 

У сучасному західному менеджменті управління процесами формування нових ідей відносять до 
концепції «креативного менеджменту». Під креативністю слід розуміти, здатність породжувати багато 
різноманітних оригінальних ідей щодо одного і того ж об’єкта. Наразі, можна виділити такі критерії 
креативності, як: швидкість (кількість ідей, що генеруються в одиницю часу); оригінальність (здатність 
виробляти «унікальні» ідеї); сприйнятливість (чутливість щодо незвичайних деталей і суперечностей); 
метафоричність (схильність використовувати символічні, асоціативні засоби для вираження думок). 

Слід зазначити, що однією із характеристик креативності виступає людський інтелект. Який включає 
креативність, як свою власну частину, тобто креативність і є природним механізмом роботи мозку при 
вирішенні проблем, а концепція креативного менеджменту покликана не лише управляти наукомісткими 
виробництвами і творчими колективами, а й приймати оптимальне рішення у непередбачених ситуаціях. 

Таким чином, під креативним менеджментом слід розуміти нагромадження і капіталізацію людського 
капіталу та активізація його творчого потенціалу. Креативний менеджмент заснований на сучасних технологіях 
творчості і командної роботи. Відзначимо, що в даний час в більшості країн світу топ–менеджмент підприємств 
використовує саме креативні інструменти управління [4], що дозволяють домогтися більшої ефективності та 
результативності діяльності управлінського персоналу. 
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На сьогоднішній день економічна успішність підприємства полягає в забезпеченні його інформаційної 

безпеки та впровадження на підприємстві передових інформаційних технологій, що включають в себе: 
1) визначення функцій, які повинні бути вирішені з метою забезпечення служб підприємства надійною 

і якісною інформацією для прийняття рішень; 
2) визначення завдань, які необхідно вирішити з метою забезпечення розв’язання функцій, визначених 

на першому етапі; 
3) визначення переліку кількісних і якісних показників інформації, необхідних для вирішення завдань, 

визначених на другому етапі; 
Основна ідея об'єктно–орієнтованого підходу і проектування інформаційних систем полягає в розгляді 

предметної області і логічного рішення задачі з точки зору об'єктів (понять або сутностей).  
Застосування об'єктно–орієнтованого підходу при створенні системи економічної безпеки допомагає 

впорається з такими складними проблемами, як: 
1) зниження складності системи економічної безпеки; 
2) підвищення надійності системи економічної безпеки; 
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3) забезпечення можливості модифікації окремих об'єктів системи економічної безпеки; 
4) забезпечення можливості повторного використання окремих компонентів системи економічної 

безпеки. 
В процесі об'єктно–орієнтованого підходу основна увага приділяється визначенню і опису об'єктів (або 

понять) в термінах предметної області 
Наприклад, в разі інформаційної системи підприємства серед понять повинні бути присутніми 

«Менеджер», «Працівник» та «Завідувач відділу». 
Об'єктно–орієнтований підхід являє собою метод науково–пізнавальної і творчої діяльності, що 

відображає природні зв'язки і відносини між предметами і явищами в тій мірі, в якій вони усвідомлені 
дослідником в контексті розв'язуваної задачі. Будучи перевіреним на практиці проектування і програмування, 
даний метод зарекомендував себе як одне з найбільш універсальних і ефективних засобів і шляхів вирішення 
проблеми обліку складності досліджуваних явищ і процесів [1, 138 c.]. 

Необхідно відзначити, що об'єктний підхід був відомий ще давньогрецьким філософам. Вони 
розглядали світ у термінах як об'єкти, так і події. У XVII ст. Р. Декарт відзначав, що люди зазвичай мають 
об'єктно–орієнтований погляд на світ.  

Базовими складовими об'єктно–орієнтованого підходу є: 
1) уніфікований процес; 
2) уніфікована мова моделювання; 
3) шаблони проектування. 
Уніфікований процес – це процес розробки програмного забезпечення (ПЗ), який забезпечує 

упорядкований підхід до розподілу завдань і обов'язків в організації–розробнику. Уніфікований процес 
охоплює весь життєвий цикл ПЗ, починаючи з визначення вимог і закінчуючи супроводом, і являє собою 
узагальнений каркас (шаблон, скелет), який може бути застосований (спеціалізований) для розробки і 
супроводу широкого кола систем [2, 28 c.]. 

Уніфікація як метод оцінювання успішності підприємства полягає в раціональному скороченні 
кількості типів і параметричних рядів продукції однакового чи близького цільового (функціонального) 
призначення, що супроводжується встановленням оптимальних конструкторсько–технологічних рішень. 

Залежно від сфери проведення робіт з уніфікації розрізняють міжгалузеву уніфікацію, що проводиться 
в масштабі кількох галузей, галузеву і заводську, що проводиться в рамках одного підприємства. 

Уніфікація може бути як повною. так і неповною. При повній здійснюється уніфікація всіх елементів 
запроектованого або існуючого виробу, при неповній – тільки частини елементів. 

Повна уніфікація передбачає уніфікацію форми, розмірів та матеріалів. 
Якщо повна уніфікація неможлива, проводять неповну (наприклад, уніфікують форму деталі, але не 

уніфікують розміри і матеріали деталі, а також складальні одиниці (вузли), якщо вони виконують близькі за 
характером функції). 

Невід'ємною частиною уніфікованого процесу є UML – мова (система позначень) для визначення, 
візуалізації і конструювання моделей системи у вигляді діаграм і документів на основі об'єктно–орієнтованого 
підходу. Слід зазначити, що уніфікований процес і UML розробляються спільно [1, 156 c.]. 

Мова UML стала стандартом спілкування між учасниками великих проектів розробки програмного 
забезпечення. Її багаті зображувальні засоби та широкий спектр про-дуктів підтримки сприяли тому, що UML 
почав проникати в інші галузі діяльності, пов’язані з моделюванням, наприклад у сферу моделювання бізнес–
процесів. Цілком природно, що це проявилось у появі мови SysML (System Modeling Language) – клону (або, як 
ще кажуть, “профілю”) UML. 

До специфікації мови SysML були включені нові діаграми – вимог (requirement), зовнішніх блоків 
(block definition), внутрішніх блоків (internal block), часу (timing), параметрична (parametric). Такі діаграми 
UML, як діаграми прецедентів, кінцевих авто-матів (у попередніх версіях UML вона називалась “діаграмою 
станів”), діяльності та послідовності – використовуються у первісному вигляді. 

Найбільш важливою новою діаграмою SysML виступає “діаграма вимог”. Її при-значення – визначення 
вимог (характеристик, обмежень), які мають відношення до системи та її окремих компонент. Це, до речі, 
повністю відповідає базовим принципам динаміки інформаційних артефактів (ІАр) управління, що визначають 
“рівень вимог” як один із сталих станів ІАр. 

Основні концепції, покладені в основу семантики діаграми вимог, є такими: 
1. Requirement. Вимога – можливість, яку повинна забезпечувати система, або умова, яку вона повинна 

задовольняти. 
2. Rationale. Логічне обґрунтування рішень, які приймаються в процесі моделю-вання. 
3. TestCase. Контрольний приклад – процес або діяльність, які використовують-ся для визначення 

відповідності системи заданим вимогам. 
4. Derive. Залежність між двома вимогами, яка показує, що одна з них випливає з іншої. 
5. Satisfy. Залежність між вимогою та елементом моделі, який її забезпечує. 
6. Verify. Залежність між вимогою і контрольним прикладом, який перевіряє ви-конання цієї вимоги. 
7. Decomposition. Зв’язок між складною вимогою та однією з її складових (під-вимог). 
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Інші елементи моделі так чи інакше пов’язані з вимогами. Їх конкретне призна-чення можна зрозуміти, 
якщо ознайомитись із схемою класифікації SysML–діаграм. Усі вони поділені на чотири групи: діаграми 
структури (Structure Diagram), параметричні діаграми (Parametric Diagram), діаграми вимог (Requirement 
Diagram) та діаграми поведінки (Behavior Diagram). 

До традиційних для UML діаграм класів (Class Diagram) у категорію діаграм структури включені 
діаграми зв’язування (Assembly Diagram), які є модифікацією діаграм складеної структури (Composite Structure 
Diagram) UML2. 

Діаграми діяльності (Activity Diagram) SysML використовують розширені мож-ливості керування діями 
порівняно з аналогічними діаграмами UML. 

На стадіях аналізу і проектування часто використовуються так звані шаблони (патерни) проектування. 
Шаблон – це іменована пара «проблема / рішення», що містить готове узагальнене рішення типової проблеми. 
Групи вказівок спрямовані на полегшення вирішення задач об'єктно–орієнтованого програмування (в нашому 
випадку) [3, 67 c.]. 

Як правило, шаблон крім текстового опису містить також одну або кілька діаграм UML (наприклад, 
діаграми класів, послідовності і / або комунікації), графічно ілюструють склад і структуру класів, а також 
особливості їх взаємодії при вирішенні поставленої проблеми. Шаблони розробляються досвідченими 
професіоналами і є перевіреними, ефективними (часом оптимальними) рішеннями. Застосування шаблонів 
може різко скоротити витрати і підвищити якість розробки ПЗ. 

Можна дійти до висновку, що використання об’єктно–орієнтованого підходу в побудові критеріїв 
економічно успішного підприємства є можливими тільки за умови деяких складових, а саме: 

1. Застосування уніфікованого процесу, що дозволяє розробити програмне забезпечення (ПЗ), яке 
забезпечує упорядкований підхід до розподілу завдань і обов'язки в організації–розробнику. Уніфікований 
процес охоплює весь життєвий цикл ПЗ, починаючи з визначення вимог і закінчуючи супроводом, і являє 
собою узагальнений каркас (шаблон, скелет), який може бути застосований (спеціалізований) для розробки і 
супроводу широкого кола систем. 

2. UML – мова (система позначень) для визначення, візуалізації і конструювання моделей системи у 
вигляді діаграм і документів на основі об'єктно–орієнтованого підходу. 

3. На кінцевому етапі використання шаблонів проектування. Групи вказівок спрямовані на полегшення 
вирішення задач об'єктно–орієнтованого програмування. Такі шаблони зазвичай служать прикладами для 
рішення певної задачі та ілюструють відношення між класами і об'єктами, проте не вказують як реалізувати 
саме відношення. 
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На даному етапі розвитку економіки підприємствам стає дедалі складніше не виробити, а реалізувати 

товар, продукцію, послуги. Це зумовлює необхідність пошуку нових шляхів зацікавлення споживача, способів 
ефективного та раціонального використання ресурсів, створення абсолютно нових продуктів для існуючого 
ринку. Саме для реалізації даних цілей підприємству необхідно займатися інноваційною діяльністю. 

Під інноваційною діяльністю зазвичай розуміють систему управління процесом реалізації ідей на 
практиці. В жорстких конкурентних умовах сучасного ринку, інноваційна діяльність дозволяє компанії 
розвиватись та нарощувати власні конкурентні переваги.  

Зазвичай, найбільш ефективні пропозиції щодо впровадження інновацій на підприємстві здатні зробити 
спеціалісти, що беруть безпосередню участь у виробничому процесі. Тому процес генерації нових ідей, як 
перший етап планування інноваційної діяльності, необхідно починати з конференції співробітників. На великих 
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підприємствах розробляються спеціальні бланки опитування персоналу, в них фіксуються основні категорії та 
мета запропонованого нововведення. Бланки необхідні для зручності обробки отриманих даних, адже якщо, 
наприклад, мета нововведення суперечить місії та головним задачам підприємства, її можна одразу відсіювати. 
Якщо за певних причин в розробці бланків немає необхідності, керівництво може застосовувати інші методи 
колективного пошуку ідей (мозковий штурм, синектика, метод асоціацій та інші) [1]. 

Так як кожен інноваційний проект має фінансово підкріплюватися, відкривається його інвестиційний 
аспект, який потребує довгострокового планування з визначенням інноваційного напрямку, стратегії. 

Інноваційна діяльність підприємства може реалізуватися за такими основними напрямками:  
– інтелектуальний; 
– матеріально–технічний; 
– інфраструктурний; 
– технологічний; 
– організаційно–управлінський [2–3]. 
Звузивши вищезазначені напрямки до конкретної галузі, зазначимо як саме кожен з напрямків здатен 

реалізуватися на підприємстві готельно–ресторанного бізнесу. 
Інтелектуальний. В закладах готельно–ресторанного бізнесу визначальну роль відіграє якість надання 

сервісу, що прямо–пропорційно залежить від рівня кваліфікації персоналу. Його підвищення можна реалізувати 
за допомогою проведення: навчань стажерів; курсів з підвищення кваліфікації; семінарів; онлайн–конференцій; 
формування та контроль щодо дотримання внутрішньої корпоративної культури підприємства; використання 
аутсорсингу. 

Матеріально–технічний. Для того, щоб підприємства «утриматися на плаву» необхідною є регулярна 
модернізація устаткування, споруд, сировини та матеріалів, що використовуються в процесі виробництва. На 
сучасному ринку готельно–ресторанної бізнесу конкурентоспроможними є: архітектурні рішення в прояві 
незвичайної форми, або використання еко–матеріалів для побудови комплексу; обладнання «open–kitchen», 
використання інтерактивного меню; закупівля еко–сировини з фермерських угідь та інше. 

Інфраструктурний. Наявність інтернету, салону краси, фітнес–центру, транспортного зв’язку також 
визначає репутацію підприємств готельно–ресторанного бізнесу. Даний напрям інноваційної діяльності 
пропонує об’єднати сили приватного та державного секторів для забезпечення розвиненої інфраструктури, 
можливо через співпрацю науковців з менеджерами підприємств та ін. 

Технологічний. Найбільш затребуваним фактором виробництва на ринку є технології. Сучасні 
технології в галузі готельно–ресторанного бізнесу: онлайн замовлення; сучасні системи безпеки (як тільки 
спрацьовують датчики сигналізації, відкриваються електронні замки запасних виходів, діє система сповіщення, 
і людей починають евакуювати спеціальними шляхами – в готелі неухильно стежать за тим, щоб ці шляхи 
завжди були вільні); використання QR–коду; екологічні інноваційні технології (сонячні панелі на даху для 
нагріву води, вітряні генератори для вироблення електроенергії, шибки з вторсировини, меблі повністю 
зроблено з перероблених матеріалів); креативна подача страв, кейтеринг [4]. 

Організаційно–управлінський. Даний напрям передбачає організацію управління готелем в цілому, 
окремими його відділами, персоналом. Задля спрощення цього процесу використовують такі інноваційні 
рішення: застосування автоматизованих систем контролю та управління, високоефективної контрольно–
вимірювальної апаратури («R–KeeperTMV6», D2, «ProfEat», «1С–РАРУС: Ресторанне господарство v.2») [5]. 

Визначившись із напрямком інноваційної діяльності, підприємство має розробити план її реалізації. 
Перший етап даного плану включає формулювання цілей та задач інноваційної діяльності та визначення 
інноваційної стратегії. Цілі інноваційної діяльності необхідно зазначати не абстрактно, а так, щоби їх можна 
було виміряти (кількісно, або якісно) залежно від напрямку цілей (соціальні, економічні та інше). Цілі 
інноваційної діяльності не можуть бути зазначені без відповідного терміну її реалізації, також недопустимо аби 
різні цілі виключали одна одну. Для більш зручного аналізу цілей на великих підприємствах використовують 
«дерево цілей», розставляючи їх в ієрархічному порядку. Для затвердження плану інноваційної діяльності, 
необхідно проаналізувати якомога більше альтернативних планів, задля того, щоб обрати найбільш ефективний 
з них.  

Другий етап передбачає дотримання інноваційної політики та довгострокове інноваційне планування. 
Інноваційна політика, будучи частиною загальної політики підприємства,забезпечує взаємодію всіх відділів 
підприємства і направлена на реалізацію поставлених цілей та завдань.  

На третьому етапі відбувається розподіл ресурсів підприємства на інноваційну діяльність та розробка її 
стратегічних планів. Даний етап передбачає чіткого зазначення необхідної кількості сировини, матеріалів, 
інтелектуальної та фізичної праці, експлуатації машин та обладнання, грошових коштів та ін.. для 
впровадження інноваційного проекту. 

Четвертий етап характеризується застосуванням бенчмаркінгу та аналізом обраної інноваційної 
стратегії. Бенчмаркінг – систематичний спосіб визначення, розуміння і розвиток найліпших за якістю 
продуктів, послуг, дизайну, обладнання, процесів і практик із метою поліпшення реальної ефективності 
організації. Бенчмаркінг допомагає визначити сильні і слабкі сторони підприємства залежно від зміни ситуації 
на ринку, дає можливість краще задовольняти споживчі запити за якістю, ціною, товарами і послугами шляхом 
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установлення нових стандартів і цілей. Завдяки бенчмаркінгу відбувається підвищення якості продукції, 
збільшується продуктивність та ефективність бізнес–процесів, формуються інноваційні ідеї, які сприяють 
підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємства [6–10]. 

Планування інноваційної діяльності на підприємствах готельно–ресторанного бізнесу необхідне, тому 
що це складний довготривалий процес, що потребує певних інвестицій. Початок планування – це визначення з 
основною ідеєю інноваційної діяльності, на даному етапі краще залучити спеціалістів, що безпосередньо беруть 
участь у виробничому процесі. Наступним етапом є вибір напрямку інноваційної діяльності, від якого 
залежатиме формування цілей та задач проекту. Завершити процес планування необхідно затвердженням плану 
інвестиційної діяльності.  

Використання планування інноваційної діяльності повинно відбуватись у комплексі, що дасть 
можливість ефективно розробляти та впроваджувати інноваційні продукти, та в кінцевому результаті 
підвищувати якість наданих послуг та збільшити результативність господарської діяльності підприємств 
готельно–ресторанного бізнесу. 
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Питання розвитку готельно–ресторанного бізнесу в Україні особливо актуальне на разі, оскільки саме 

ця галузь може поліпшити соціально–економічне становище країни, завдяки туристичного припливу. 
Підприємства готельно–ресторанної індустрії, які реалізують свою діяльність на визначеному ринку, 

надають різноманітні послуги й пропонують широкий асортимент харчової продукції, при цьому несуть певні 
витрати, розмір яких залежить від можливостей підприємства, організації управлінської, фінансової, правової 
діяльності, зовнішніх та внутрішніх факторів. Визначна роль у зменшенні витрат належить організації 
планування розвитку підприємства. 

Планування – найперша функція управління, вона передує іншим управлінським функціям і визначає їх 
сутність. Планування залежить від ефективного аналізу зовнішнього середовища, об’єктивного оцінювання 
власних позицій, потребує спільних зусиль та участі всіх складових організацій. Планування дає змогу будь–
якій організації передбачати майбутнє; воно виявляється в програмі дій, що охоплює всі операції підприємства 
(технічні, фінансові, комерційні). Планування має враховувати періоди, джерела та витрати [1].  

У наш час правильне планування в готельно–ресторанному бізнесі відіграє чи не головну роль у 
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висококонкурентній боротьбі готелів та ресторанів за кожного клієнта. Застосування новітніх підходів і 
принципів управління та розвитку готельно–ресторанного бізнесу дозволяє підприємцям підвищити 
ефективність своєї господарської діяльності. 

Задля збільшення прибутку, підвищення рентабельності та конкурентоспроможності своєї діяльності 
підприємство має систематично розробляти проекти, які передбачають вкладення фінансових ресурсів. 
Відобразити економіко–організаційні аспекти проекту покликаний бізнес–план. В умовах ринкової системи 
господарювання жодне підприємство не може ефективно працювати без ретельно підготовленого плану. 

Бізнес–план – це документ, що містить комплексну інформацію про будь–якого роду проект: про його 
цілі, завдання, бізнес–процеси, структуру, грошові потоки, проблеми, перспективи тощо. Бізнес–план дозволяє 
об’єктивно оцінити ефективність бізнесу й прийняти зважене рішення про необхідність вкладення коштів у 
його створення або розвиток [2]. 

Висока якість бізнес–плану забезпечується комплексним підходом до його аналізу, що дозволяє не 
тільки враховувати багатофункціональність цього документа, але і репрезентувати цілі та вимоги учасників 
проекту, передбачати на кожному етапі повноцінний підхід до розробки бізнес–плану, що дозволяє, з одного 
боку, підвищити достовірність розрахунків необхідних ресурсів, а з іншого – зменшити ризики проекту. 

Розробка бізнес–плану передбачає оцінку результативності майбутніх виробничих, маркетингових і 
фінансових операцій за проектом. Оцінка здійснюється з позиції фінансового управління підприємством. При 
реалізації проекту в рамках діючого підприємства увага приділяється загальній фінансовій стійкості 
підприємства. Тобто, з позиції управління підприємством через сукупність економічних показників, інвестор 
може побачити, наскільки організація буде ефективно та доцільно управляти власними і позиковими коштами. 

Бізнес–план розвитку підприємства – один з найпоширеніших типів бізнес–планів, він корисний не 
тільки великим компаніям, але також є незамінним для малого й середнього бізнесу. В цьому бізнес–плані 
описуються основні аспекти діяльності підприємства, можливі плюси та мінуси розвитку і шляхи вирішення 
ймовірних проблем. Бізнес–план розвитку допомагає ретельно проаналізувати ідеї, виявити недоліки, оцінити 
досвід конкурентів [2]. 

Найчастіше бізнес–план використовується для пошуку інвесторів чи кредиторів, тобто для приваблення 
грошових коштів. Бізнес–план є основним документом, на базі якого інвестори і кредитори надають кошти. 
Щоб переконати інвестора чи кредитора в доцільності вкладення, потрібно ознайомити його з планами на 
сьогодні і перспективами, викладеними й висвітленими на папері всіма необхідними розрахунками. 

Організація управління підприємствами готельно–ресторанного бізнесу має певну специфіку, так як 
їхній вид діяльності поєднує різні за функціональними ознаками види послуг. Для готельних послуг 
характерним є забезпечення комфортних умов проживання, для ресторанних – організація високоякісного 
харчування як для споживачів готельних послуг, так і для інших клієнтів. При цьому ресторанні послуги 
можуть виступати як супутніми відносно готельних послуг, так і основними. Для того, щоб ефективно 
вирішувати поставленні завдання, необхідно проводити цілеспрямовану роботу по комплексній підтримці та 
розвитку готельно–ресторанних послуг, оскільки вони знаходяться у взаємозв’язку і взаємодії [3–8]. 

Підприємства готельно–ресторанного бізнесу повинні розробляти тактичні та стратегічні плани, що 
складають систему планів підприємства (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. – Система планів підприємства [5] 
 
Планування є основним інструментом управління в готельно–ресторанному бізнесі. Динамічний 

процес планування об'єднує всі управлінські функції цієї сфери діяльності. Воно допомагає визначити систему 
дій та рішень, які ведуть до досягнення підприємством поставлених цілей. Будучи провідною функціональною 
підсистемою в системі управління підприємством, планування спирається на результати функціонування інших 
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підсистем і водночас активно впливає на них. Планування означає насамперед уміння думати й працювати з 
випередженням, передбаченням щодо виникнення неординарних ситуацій. Планування є далеким від 
імпровізації, воно вимагає аналітичного міркування, проведення науково–дослідної роботи, всебічного аналізу 
досягнутих показників, високого фахового рівня як розробників планів, так і їх виконавців–менеджерів. Саме 
завдяки досконалому плануванню діяльності підприємства готельно–ресторанного бізнесу можуть уникнути 
помилок і ефективно використовувати свої потенційні можливості [5]. 

Удосконаленню планування сприяє введення нових видів техніки та технологій. Значну роль тут 
відіграють комплексність і узгодженість планів із інвестиційними та будівельними програмами, які 
забезпечують розвиток галузі готельного і ресторанного господарства. 

Отже, готельно–ресторанний бізнес є важливою складовою сфери послуг, підприємства пропонують на 
комерційній основі власні послуги із забезпечення клієнтів послугами з розміщення та харчування. Ведення 
перспективного сучасного бізнесу у сфері послуг неодмінно здійснюється за допомогою бізнес–планування 
готельного та ресторанного підприємства. Менеджерам і керівникам необхідно докласти багато зусиль для 
того, щоб досягти європейського рівня планування свого бізнесу. Бізнес–план потребує систематичного 
оновлення, вдосконалення, корегування і т. д. Особливо це стосується готельно–ресторанного бізнесу, так як 
потреби споживачів постійно змінюються. І тому підприємцям потрібно розширювати свої послуги, надавати 
більше пропозицій споживачам, адже задоволені клієнти – це підвищення іміджу та прибутку підприємства.  
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Організація за концепцією А. Файоля розглядається як безособовий механізм з переважанням 

формально–раціональних відносини між працівниками та ієрархічною системою управління. А.Файоль 
стверджував: управляти – значить, вести підприємство до певної мети, витягуючи максимум з наявних у 
розпорядженні ресурсів. У сучасному світі організація швидше розглядається як живий організм, а головною її 
цінністю вважається людський капітал, якому в даний час приділяється більше уваги, ніж за часів створення 
даної теорії. Але, втім, це анітрохи не применшує достоїнств принципів організації та управління А. Файоля, 
оскільки сутність управління в цілому не змінилася.  

А. Файоль вважається батьком сучасної теорії менеджменту, він є першим, хто піднявся над рівнем 
заводського цеху і узагальнив принципи управління підприємства в цілому. Саме Анрі Файоль поєднав ідеї 
функціональної адміністрації Тейлора і старий принцип єдиноначальності, в результаті чого отримав нову 
схему управління, яка і лягла потім в основу сучасної теорії організації. Крім цього, його вважають 
найвидатнішим європейцем, а розроблена ним теорія адміністрування, функції управління і деякі принципи 
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поведінки досі активно застосовуються в практичній діяльності.  
На думку Файоля, процес управління включає наступні аспекти. Планування – хороший план дій 

повинен бути гнучким, безперервним, релевантним і точним. Організація – пов'язана з відповідальністю і 
повноваженнями нарівні з комунікаціями і використанням ресурсів. Координація – визначення термінів і 
впорядкування роботи, розподіл ресурсів, часу і розстановка пріоритетів, а також адаптація ресурсів для 
досягнення результату. Процес менеджменту також включає процес управління та контролю.  

Отримавши популярність як «засновника адміністративної школи», він був першим автором, який 
аналізував організацію «зверху вниз», визначив менеджмент як процес, розбив цей процес на логічні складові, 
запропонував ряд принципів найкращого використання персоналу, тим самим створивши програму навчання 
менеджерів. 

У своїх дослідженнях головну увагу він приділяв безпосередньо самому процесу управління, який він 
розглядає як функцію адміністрування, призначену для надання допомоги адміністративному персоналу в 
досягненні цілей організації. 

Основною працею А. Файоля є його робота «Загальне і промислове управління» [1](1923). В основі 
його концепції лежало положення про те, що у всякому підприємстві є два аспекти: матеріальний і соціальний. 
Перший включає саму працю, кошти праці та предмети праці в їх сукупності, під другим він мав на увазі 
відносини людей в процесі праці. Ці відносини і стали предметом дослідження Файоля.  

А. Файоль намагався обґрунтувати необхідність і можливість створення особливої науки управління 
людьми, як частини загального вчення про управління підприємством [2]. 

А. Файоль розглядав підприємство як замкнуту систему управління. Основну увагу він приділяв 
внутрішнім можливостям (умовам) підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок 
вдосконалення процесу управління. Файоль сформулював принципи (закони, правила), які, на його думку, 
можуть бути застосовані до будь–якої адміністративної діяльності. При цьому Файоль зазначав, що принципи 
далеко не завжди вимагають жорсткого виконання. Вони гнучкі і рухливі, і їх застосування залежить від 
мінливих обставин, від складу працівників і т.д.  

Головним в положеннях адміністративної школи А.Файоль вважав сам метод аналізу і розчленування 
процесу адміністрування. Особливу увагу він приділяв питанню підготовки керівних кадрів, рішуче 
виступаючи проти існуючої системи, що спирається на інженерні дисципліни. Основним для робітників Файоль 
вважав досягнення ними технічної майстерності. Майстерність же управлінських працівників може бути 
досягнуто в міру просування їх по службі. 

Файоль ставив завдання – навчити промислових адміністраторів такому управлінню зайнятими на 
підприємстві робочими, яке забезпечувало б найбільшу індивідуальну та колективну продуктивність праці 
шляхом концентрації їх «волі» в одному строго визначеному напрямку, вказаному підприємцем. Останнє 
вимагає створення науки про управління людьми, що спирається на «ретельне вивчення і наукове 
експериментування». 

Впровадження принципів Анрі Файоля на прикладі ПАТ «Укрнафта». ПАТ «Укрнафта» – найбільша 
нафтовидобувна компанія України. Частка товариства у загальному видобутку нафти з газовим конденсатом в 
Україні в 2016 році складала 68%, частка у загальному видобутку газу – 6,6%. Станом на 01.01.2017 р. ПАТ 
«Укрнафта» володіє 82 спеціальними дозволами на видобування (промислову розробку родовищ) вуглеводнів. 

На балансі бурових управлінь ПАТ «Укрнафта» перебуває 46 бурових установок. ПАТ «Укрнафта» 
володіє однією з найбільших в Україні мереж заправних станцій, присутньою у більшості регіонів країни.  

В своїй діяльності компанія та її співробітники стикаються з необхідністю збалансувати економічні, 
соціальні та етичні аспекти ведення бізнесу. Бізнес–принципи «Укрнафти» – це спільні ціннісні орієнтири 
компанії, які мають допомогти співробітникам приймати правильні рішення та брати відповідальність, 
незалежно від посади та масштабу завдань [3].  

Завдання діяльності ради директорів у ПАТ «Укрнафта» полягають у визначенні стратегії розвитку 
організації, знаходженні шляхів підвищення ринкової капіталізації, забезпеченні правильної передачі 
інформації про ПАТ «Укрнафта» для акціонерів та інших зацікавлених осіб, створенні контрольних механізмів 
всередині організації, проведенні оцінки діяльності виконавчих органів ПАТ «Укрнафта» і роботи менеджерів 
[3]. 

Використання принципу скалярного ланцюга – в ієрархічності підпорядкування персоналу, можливості 
існування організаційної структури (підпорядкування від керівних працівників до керівників нижчої ланки). 

Основною функцією принципу стабільності персоналу є відсутність плинності кадрів на підприємстві, 
що є високим показником правильної управлінської діяльності персоналу. У процвітаючої компанії завжди 
спостерігається стабільність роботи висококваліфікованих кадрів. ПАТ «Укрнафта» дійсно підтримує 
стабільність свого персоналу. Дані дії виражаються в програмі про підвищення кваліфікаційного рівня 
персоналу в першу чергу. Щороку в організації зростає число вимог до виробництва та якості праці, 
з'являються нові технології. Всі ці дії націлені на розвиток професіоналізму персоналу, що допомагає привести 
компанію до найвищого піку. Другим кроком впровадження принципу стабільності персоналу є розвинена 
соціальна політика, що полягає в наданні різного роду пільг, гарантій і компенсацій, створенні комфортних 
умов праці, здійсненні пенсійного забезпечення і пропонуванні різних житлових програм. 
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Принцип ініціативності швидше заснований на такій якості як підприємливість, що використовується в 
даній компанії. В ході аналізу ПАТ «Укрнафта» з'ясувалося, що в ефективній роботі зацікавлені як керівники, 
так і персонал. І це підтверджується ініціативними пропозиціями як створення нових проектів, проходження 
курсів для підвищення кваліфікації колективу. Вважається, що в кожному колективі повинні бути ініціативні 
люди, які креативно підходять до своєї роботи і знають, як можна вдосконалити ефективну діяльність компанії.  

Прямим доказом цьому послужить приклад ПАТ «Укрнафта». Щоб удосконалити корпоративну 
структуру компанії, було вироблено реформування. На першому етапі були вдосконалені методи управління. 
Завданням другого етапу стало підвищення ефективності роботи ПАТ «Укрнафта» як вертикально інтегрованої 
компанії і оптимізації структури управління основними видами діяльності дочірніх товариств. В рамках 
виконання цього завдання окремі види діяльності були сконцентровані в спеціалізованих дочірніх товариствах з 
100%–ою часткою участі ПАТ «Укрнафта» [3]. 

У ПАТ «Укрнафта» керівники зосереджені на розвитку кадрової політики. Головним важелем для 
цього послужило застосування принципу винагороди. Так само приплив персоналу зміцнює 
конкурентоспроможність ПАТ «Укрнафта» на ринку праці, а також дозволяє ефективно і прибутково вести 
роботу організації.  

При розгляді на прикладі функціонування основних принципів А. Файоля доцільно запропонувати 
методи вдосконалення деяких принципів управління організацією та персоналом в рамках розглянутого 
підприємства. Не мале значення в управлінні має принцип корпоративного духу. Він забезпечує гармонію між 
персоналом і є величезною силою для будь–якої організації. З розвитком компанії завжди буде змінюватися 
корпоративна структура організації.  

Зміни дозволили компанії розділити фінансові потоки у видобутку, транспортуванні, переробці, 
підземному зберіганні і збуті нафти, а також рідких вуглеводнів, значно підвищити прозорість формування 
витрат за напрямками діяльності. Продовженням роботи по вдосконаленню внутрішньокорпоративної 
структури управління з метою забезпечення структурної прозорості Товариства та візуальної ідентифікації 
ПАТ «Укрнафта» в країні та за кордоном стала розробка основних принципів побудови фірмових найменувань 
дочірніх товариств [3].  

Висновок. Менеджмент являє собою раціональне управління підприємством, яке тісно пов'язане з 
поліпшенням організації на базі постійного впровадження нових форм, принципів, методів і структур 
управління для підвищення ефективності бізнесу і виробництва.  

Успіх управління в значній мірі залежить, за Анрі Файолем, від досвіду, здібностей і таланту керівника. 
А. Файоль стверджував, що процес управління не може піддаватися суворій регламентації. Однак, процес 
управління повинен базуватися на певних правилах і принципах, які знаходять своє відображення в сучасній 
управлінській науці.  

А. Файоль вважав викладені управлінські принципи універсальними і придатними для будь–якої сфери 
і галузі бізнесу. При цьому він констатував, що така система принципів не повинна вважатися закінченим 
постулатом. З плином часу в суспільстві, в способах і техніці організації виробництва і бізнесу накопичуються 
зміни, які вносять відповідні зміни також і в систему управління. Все це викликає необхідність постійного 
аналізу та переосмислення методів і принципів управління, породжує сучасні управлінські концепції.  
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Кожна компанія прагне підвищити конкурентоспроможність, збільшити розмір прибутку, покращити 

престиж, тобто поліпшити основні результативні показники своєї діяльності. Це досягається шляхом 
комплексного впливу різних факторів виробництва, одним з найбільш вагомих з яких є трудові ресурси та 
робоча сила підприємства. Саме працівники компанії створюють, надають чи реалізують товари, роботи та 
послуги. Проте, саме персонал компанії є найбільш непередбачуваним та суб’єктивним фактором. Це 
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відбувається через дію багатьох чинників: від кваліфікації та мотивації персоналу, до їх настрою та прагнення 
до роботи. Позитивні зміни в управлінні персоналом призведуть до поліпшення показників ефективності 
діяльності підприємства та, навіть більше, до залучення нових інвестицій чи модернізації продукції. Все це 
призвело до вибору теми дослідження та свідчить про її актуальність. 

Для ефективного функціонування компанії необхідне відповідне та належне управління персоналом. 
Невід’ємною частиною успішного управління є розробка та впровадження головної цілі організації, її цінності 
(місії) та ідеології. Це допоможе працівникам усвідомити важливість своєї роботи, допоможе самореалізуватися 
в компанії. Цього можна досягнути впровадженням, розвитком та пропагандою корпоративної та організаційної 
культури. В теорії ці поняття розглядаються тотожно, але між ними є принципові розбіжності [1]. 

Задля виявлення принципових відмінностей між корпоративною та організаційною культурою треба 
спочатку визначитись, що являє собою кожна з них, їх спосіб формування, призначення та принципи. 

Почнемо з поняття «корпоративна культура». Корпоративна культура  це сукупність цінностей, 
правил, норм, поведінки сконцентрованих у в місії компанії, яку повинні розділяти усі її працівники та яка є 
стратегічним сенсом їх діяльності. Це система цілей компанії, структура соціально–психологічних відносин між 
робітниками всередині компанії, її відносини з оточенням, які формують ділову репутацію, авторитет компанії, 
посилюють її позиції у конкурентному середовищі. В великих компаніях вона розділяється на субкультури, які 
розвиваються в кожному підрозділі чи відділі.  

Корпоративна культура формується управлінським персоналом компанії задля контролю поведінки 
робітників шляхом формування конкретної моделі поведінки робітників, встановленням системи особистих 
цінностей компанії. 

Основне призначення корпоративної культури полягає в покращенні мікроклімату компанії за рахунок 
того, що робітник: відчуває гордість за свою фірму, знає що його зусилля немарні, розуміє, що він є ланкою 
чогось більшого, почуває себе у команді.  

До принципів корпоративної культури можна віднести:  
– принцип всебічності та системності, згідно якого культура стосується безпосередньо кожного 

працівника;  
– принцип корисності, при якому вона повинна бути корисна як компанії, так і працівникам;  
– принцип удосконалення  корпоративна культура повинна постійно розвиватися;  
– принцип координації, який полягає в встановленні правил поведінки персоналу як в середині 

підприємства, так і за його межами;  
– принцип обов’язковості  працівники повинні дотримуватися правил поведінки, які встановленні 

корпоративною культурою. 
Перейдемо до організаційної культури. Організаційна культура  це органічно сформована сукупність 

форм поведінки працівників всередині організації. Вона постійно розвивається і змінюється. Вона впливає на 
психологічний клімат компанії, на адаптацію нових робітників до вже існуючих неформальних правил 
поведінки, на ставлення працівників до мікро– та макросередовища компанії. Основною відмінністю 
організаційної культури від корпоративної є їх формальність. Якщо корпоративна культура  це певна система, 
під яку нові працівники повинні підлаштовуватися, то організаційна культура  це манера поведінки, що 
притаманна співробітникам компанії, новий робітник підлаштовується під неї сам по собі. 

Організаційна культура формується під впливом ідей, манер, принципів всіх працівників компанії. 
Вона розвивається самостійно і еволюціонує як живий організм, може стати стійкою під впливом негативних 
факторів, а може зіпсуватися внаслідок кризових обставин. Організаційна культура на відміну від 
корпоративної формується і розвивається сама, менш залежна від дій управлінського персоналу [3]. 

Призначення корпоративної культури полягає в цілому у доброзичливих робочих стосунках між 
робітниками та їх ставленням до зовнішнього бізнес– середовища. Вона не завжди може бути позитивною через 
її відносну урегульованість, тому потребує постійного моніторингу з боку управлінського персоналу. 

Серед принципів організаційної культури можна винайти багато спільного з принципами 
корпоративної культури. Проте, основними відмінностями можна вважати наступні: самостійність  
організаційна культура не повністю залежить від бажань управління; двобічний характер  цінності компанії 
впливають як на розвиток працівників, так і на розвиток компанії; індивідуальність  організаційна культура 
зосереджується на сумі індивідуальних манер і принципів поведінки кожного працівника, а не на єдиній 
ідеології компанії.  

Можна сказати, що організаційна культура стихійна, завжди існує в компанії та на відміну від 
корпоративної культури вона некерована. Якщо не встановлювати та не регулювати норми поведінки 
персоналу, це призведе до негативного мікроклімату в компанії та погіршення ефективності діяльності, та 
навпаки покращення мікроклімату збільшить мотивацію, що призведе до поліпшення фінансового стану 
компанії. Також важливо відмітити, що організаційну культуру на відмінну від корпоративної культури 
працівник підтримує постійно та без зусиль, бо вона більш схожа на звичку [2]. Процес розробки ефективної 
корпоративної культури можна побачити на рис. 1.  

Так як корпоративна культура відіграє значну роль в житті компанії, вона потребує пильної уваги зі 
сторони керівництва. Управлінський персонал не тільки формує та розвиває корпоративну культуру, а й 
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залежить від неї. Сучасні керівники розглядають культуру компанії як потужний стратегічний інструмент, який 
позволяє зорієнтувати всі підрозділи та окремих осіб на досягнення єдиної мети, мобілізувати ініціативу 
співробітників, забезпечити лояльність та полегшити спілкування. Але далеко не усі керівники володіють 
навичками та знаннями, які б допомогли встановити корпоративну культуру на високому світовому рівні.  

 

 
Рисунок 1 – Розробка ефективної корпоративної культури 

 
В пострадянських країнах незначна частина компаній виважено підходить до необхідності формування 

та регулювання корпоративної культури. Лише кожна п’ята компанія в Україні впроваджує певні заходи щодо 
формування корпоративної культури, в той час як в країнах західної Європи  близько 70%, а в розвинених 
країнах Сходу  більше ніж 90% всіх компаній. Східні країни мають набагато більшу кількість трудових 
ресурсів порівняно з іншими країнами, а тому використовують усі можливості мотивації робітників. Все це 
однозначно позитивно впливає на компанію, так як культура всередині компанії допомагає працівникам 
працювати якомога краще.  

Отже, ідеальною корпоративною культурою можна назвати ту, що збігається з організаційною, та при 
цьому покращує мікроклімат компанії. Виходячи з цього, основним завданням успішного управління стає 
впровадження такої корпоративної культури, якої працівники прагнуть дотримуватися. Підтримувати такий 
рівень культури в належному стані буде легше, ніж виправляти погану. Набагато вигідніше для компанії з 
точки зору зменшення витрат та більш швидкого корегування її недоліків постійно модернізувати 
корпоративну культуру. 
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В сьогоднішній час спостерігається тенденція до розвитку як практики, так і теорії менеджменту. При 

цьому зміни в практиці менеджменту призводять до відповідного розвитку теорії. Така гуманізація 
менеджменту спричинила перехід від теоретичних інтересів з питань класичної теорії менеджменту до 
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практичних питань поведінкового характеру. Хоча звичайно, постійний розвиток теорії впливає на практику 
менеджменту.  

Це пов’язано з тим, що більшість сучасних керівників організацій, приймають рішення, які базуються 
лише на їх власному уявленні про управління, про принципи та інструменти менеджменту. Якщо дивитись на 
проблему з цього боку, то спостерігається ситуація, коли теорія менеджменту передує практиці. У той же час 
теорія розвивається, орієнтуючись на останні тенденції практики управління, адже реальні закономірності 
менеджменту спочатку доводяться на практиці, а вже після описуються в теорії. 

Вважаємо за необхідне виділити наступні світові тенденції розвитку сучасного менеджменту: 
– активний розвиток організаційної культури; 
– постійне розширення спектру застосування стратегічного управління; 
– поширення методів та інструментарію сучасного менеджменту, напрацьованих в комерційних 

організаціях, на некомерційні сфери, зокрема на державний сектор; 
– формування і розвиток нових спеціальних видів менеджменту [1]. 
Культура організації – це один з чинників прибутку і конкурентоспроможності комерційної організації; 

фактор успіху, ефективності діяльності, а часом і виживання некомерційної організації [2]. Культура організації 
являє собою складний феномен. До неї відносять норми, принципи, правила, цінності, історію організації, 
легенди, символи, мову, сленг, специфічний гумор, форми нагород і заохочень тощо. Якщо порівнювати її із 
національною культурою, що є дуже інертною, культура організації може значно змінитися протягом короткого 
періоду часу. Методи формування позитивної культури організації зазвичай є достатньо неформальними. Проте 
сьогодні відомі приклади цілеспрямованої зміни культури значної кількості компаній. Сьогочасний період 
розвитку практики і теорії менеджменту отримав назву «культурної революції» в управлінні. 

Стратегічне управління і стратегічне планування застосовуються в значній кількості конкретних 
управлінських ситуацій. В наш час бізнес–планування є втіленням ідей і методів стратегічного планування, 
доведених до нормативно закріплених процедур. Так сьогодні в значній кількості внутрішніх та 
інтернаціональних програм застосовуються підходи, що були опрацьовані в аспекті теорії стратегічного 
планування. В першу чергу, це можна віднести до цільового управління, яке, в свою чергу, передбачає 
постановку конкретних та лаконічних цілей. Основні прийоми та методи стратегічного управління, які 
використовувались ще нещодавно лише в рамках університетських курсів, сьогодні стають звичайною 
технологією опрацювання будь–якої комерційної ідеї. Прийоми стратегічного планування використовуються в 
сфері маркетингу, реклами, а також в діяльності все більшої кількості державних установ [2]. 

Також не менш важливою тенденцією розвитку менеджменту сьогодні є поширення концепцій, методів 
і моделей управління, що довели свою ефективність в комерційних структурах, на некомерційні організації. 
Так, наприклад, маркетингові підходи до управління мають тенденції до поширення на діяльність 
неприбуткових організацій, а також адміністрацій міст і районів в форматі регіонального маркетингу. В 
діяльності багатьох неприбуткових організацій з успіхом застосовуються елементи бізнес–планування. Так 
групи якості, що з’явилися на великих промислових підприємствах, сьогодні охоплюють діяльність урядових 
установ.  

Останнім часом значної популярності в світовій практиці менеджменту досягли так звані спеціальні 
види менеджменту. До них можна віднести екологічний менеджмент, муніципальний менеджмент, 
інноваційний менеджмент, менеджмент інвестицій, управління ризиками тощо. Зазвичай розвиток певного виду 
спеціального менеджменту включає в себе розробку специфічних для даного типа діяльності методів, 
інструментів та технологій управління. В значній мірі більшість видів спеціального менеджменту мають 
прикладний характер та базуються на узагальнені практичних результатів діяльності менеджерів. 

Ще однією тенденцією в світі сьогодні є уніфікація системи менеджменту до двох найпоширеніших в 
світі моделей японської та американської. Так для моделі американського менеджменту характерна 
персональна відповідальність працівників. Ефективність роботи конкретного керівника визначається, залежно 
від того, чи зміг він особисто досягти поставлених цілей. Варто зазначити. що американську модель 
менеджменту із незначними змінами запозичили для себе ряд європейських країн. 

Японська модель управління теж грає значну роль в формуванні сучасної світової системи 
менеджменту. Дана модель орієнтована в першу чергу на людський фактор та колективну відповідальність за 
виконану роботу. Вона акцентує свою увагу високоякісної продукції. І хоча сьогодні такі особливості місцевого 
менеджменту, як система довічного найму, уходять в минуле, наближаючись до більш популярної в світі 
американської моделі, все ж напрацьована століттями ефективна японська модель продовжує розвиватись. 
Більш детально із порівняльним аналізом двох зазначених систем можна в таблиці 1. 

Таким чином, сучасний менеджмент не стоїть на місці і має тенденції до постійних змін в залежності 
від впливу на діяльність підприємства цілого ряду зовнішніх та внутрішніх чинників. Одними із основних 
факторів, що можуть впливати на такі зміні є розвиток науково–технічного прогресу, особливо в сфері ІКТ, 
невпинний розвиток маркетингових технологій та кризова становище світової економіки. Незмінним 
залишаться лише тісних зв’язок теоретичної та практичної складової менеджменту, хоча останнім часом 
практичній діяльності менеджерів приділяється все більше уваги. 
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Таблиця 1 – Порівняльний аналіз японської та американської моделей [3] 
Критерії Японська модель Американська модель 

Загальний принцип управління «знизу–догори» «згори–донизу» 
Характер прийняття управлінських 
рішень 

прийняття рішень за принципом 
консенсусу 

індивідуальний характер 
прийняття рішень 

Відповідальність колективна індивідуальна 
Структура управління гнучка Формалізована 

Організація контролю м’який неформальний контроль чітко сформована жорстка 
процедура 

Оцінка якості керівника вміння координувати та 
контролювати роботу підлеглих професіоналізм та ініціатива 

Направленість управління орієнтація на групу, підвищена 
увага до людини 

орієнтація на окрему особу, увага 
до людини як до виконавця 

Оцінка результатів діяльності 
персоналу 

досягнення колективного 
результату 

досягнення індивідуального 
результату 

Відношення з підлеглими особисті неформальні відносини формальні відносини 

Кар’єра 
просування по службі з 
урахуванням віку і лояльності до 
фірми 

ділова кар’єра визначається 
особистими досягненнями 

Оплата праці за показниками роботи групи та 
стажем за індивідуальні досягнення 

Термін зайнятості на підприємстві довгострокова зайнятість короткострокова зайнятість 
 
Також у зв’язку із активної глобалізацією світової економіки, сьогодні відбувається уніфікація системи 

менеджменту до двох найпоширеніших в світі моделей японської та американської. А вже в недалекому 
майбутньому очікується поступове злиття цих двох моделей в єдину цілу, що і завершить процес глобалізації 
світової системи менеджменту 
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На сучaсному етапi світовий транспортний ринок інтенсивно розвивається, прискореними темпами 

проходячи шлях, який міжнародний ринок вантажоперевезень проходив десятиліттями. Основним наслідком 
цього стало виникнення фірм – провайдерів логістичних послуг, що переймають на себе усі функції компаній–
клієнтів по постачанню підприємства і збуту готової продукції, тим самим дозволяючи своїм клієнтам повністю 
сконцентруватися на основних видах діяльності свого підприємства [1]. 

Сьогодні провайдери логістичних послуг працюють з великими об'ємами інформації, управляючи 
ланцюжками постачань, що включають компанію– клієнта, його постачальників і споживачів, а також 
виконавців на окремих ланках ланцюги (експедиторів, перевізників, операторів складів, терміналів, порти). 

Враховуючи світовий досвід економісти Дениэлс Дж. Д. та Радеба Ли, виділити п’ять основних типів 
міжнародних логістичних провайдерів в табл.1 [2]. 

Особливе місце серед провайдерів логістики, на думку Дениэлс Дж. Д. та Радеба Ли, займають 
транспортно–експедиторські компанії. Саме на їхню частку припадає основне навантаження з організації та 
здійснення логістичних операцій. Експедиторська компанія за своїм статусом зобов'язана діяти від імені та за 
дорученням клієнта, організовуючи обслуговування вантажу в процесі його доставки і виконуючи ряд операцій, 
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що доручаються їй клієнтом. В даний час приблизьно 75% усіх перевезень вантажів у світі виробляється за 
допомогою експедиторів [2]. 

Таблиця 1 – Основні типи міжнародних логістичних провайдерів 
Типи міжнародних логістичних провайдерів Основні послуги 
1. Провайдери з транспортування (на основі 
компаній–перевізників), що володіють реальними 
активами 

Логістика розміщення, транспортування, 
централізована доставка, обслуговування, 
маршрутиризація 

2. Провайдери оптимізації транспортних послуг, які не 
мають реальних активів 

Інтегрована логістика. Сервісно– орієнтована 
логістика, сфокусована на технології та інжиніринг 

3. Провайдери складування, які формують додану 
вартість 

Інтегрована логістика розміщення. Складування і 
транспортування 

4. Міжнародні експедитори (без реальних активів) Інтегрована логістика з можливостями міжнародної 
експедиції 

5. Провайдери програмного забезпечення Пакети логістичних програм 
 
Нині сформувався інститут так званих міжнародних канальних логістичних провайдерів: 
– міжнародні експедиторські компанії. Вантажовідправник користується послугами експедиторської 

фірми у разі, коли вантажовідправникові не вигідно брати на себе виконання логістичних операцій, пов'язаних з 
підготовкою і передачею вантажу і супровідної документації перевізникові для транспортування. Це може бути 
пов'язано із занадто малими, або занадто великими об'ємами вантажопотоку, коли найм персоналу не 
виправданий економічно; 

– транспортні агенти. До функцій, що виконуються транспортними агентами для вантажовідправників, 
відносяться консолідація контейнерів в міжнародних перевезеннях, що мають в якості місця призначення 
територію однієї країни. Послуги такого роду особливо затребувані в випадку необхідності повернення 
контейнера в країну відправлення, після розвантаження на складі одержувача, оскільки перевізники стягують 
однаковий тариф за транспортування повних і порожніх контейнерів. Для скорочення витрат на "подвійну" 
транспортування, агенти знаходять вантажі, наступні до того ж порту призначення що поворотні контейнери, в 
які ці вантажі і поміщаються для подальшої транспортування; 

– брокерські і агентські фірми. Митні брокери надають послуги з декларування і митному оформленню 
товарів в різні митні режими, будучи провайдерами між компаніями–учасниками зовнішньоекономічної 
діяльності і державними митними органами. Зміст нових нормативних актів доводиться до відома митних 
брокерів, які потім передають інформацію про вимога до оформлення і надання документації для митного 
оформлення вантажів своїм клієнтам, що значно полегшує роботу митних органів. Окрім володіння подібного 
роду інформацією і досвідом роботи з митницею, митні брокери, діючи в інтересах своїх клієнтів, готові 
забезпечити мінімальний розмір митних зборів, що дозволяє істотно понизити витрати при імпортних 
операціях; 

– компанії по упаковці товарів в експортно–імпортних операціях. Використання послуг пакувальних 
компаній товарів, що експортуються, має два переваги. Перше полягає в можливості зниженні суми мит, 
виплачуваних одержувачем вантажу, що імпортується. Митне законодавство багатьох країн пропонує 
визначати розмір мит для деяких видів товарів виходячи із загальної ваги вантажу, що включає упаковку. 
Пакувальні компанії, приймаючи до уваги специфіку митного оформлення в різних країнах, роблять підбір 
матеріалу і технології для якнайповнішого заповнення простору контейнера; 

– порти. При міжнародному транспортуванні може знадобитися зберігання вантажу в місцях 
перевантаження на інший вид транспорту або при митному оформленні, як в режимі міжнародного транзиту, 
так і у разі імпортного оформлення. Зберігання може бути необхідним у разі, коли вантаж чекає вантаження на 
корабель, а також при очікуванні подальшого транспортування після прибуття в порт призначення, а також у 
разі проходження митного очищення товару. Контейнери можуть зберігатися на відкритих майданчиках, проте 
в усіх інших випадках вантажі зберігаються в портових транзитних ангарах; подібні термінали в аеропортах 
називаються складами тимчасового зберігання. На терміналах подібного роду здійснюється обробка вантажів з 
дотриманням необхідних умов зберігання (температурний режим, вологість повітря) [3]. 

Відомі англійські економісти Джеймч Р. Сток та Дуглас М. Ламберт дійшли висновку, що співпраця з 
лопстичним провайдерами дозволяє фірмам отримати конкурентні переваги за рахунок: 

– cкорочення операційних логістичних витрат, загального підвищення ефективності функціонування 
логістичної системи, і як наслідок, зниження собівартості продукції; 

– підвищення рівня гнучкості і здатності до адаптації фірми до постійних змінам довкілля; 
– зменшення ризиків; 
– зменшення тривалості операційних і логістичних циклів [4]. 
У європейських країнах панують переважно національні провайдери, включаючи таких світових 

лідерів, як Danzas (Швейцарія) і Ехеї (Великобританія). Виняток – Іспанія та Італія, де виділяються корпорації 
TNT Logistics (Нідерланди) і Christian Salvesen (Великобританія). У той же час посилюються позиції 
міжнародних провайдерів також під Францією. 
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Вдале географічне розташування України на перетині транспортних шляхів з Європи в країни СНД, а 
також нинішній курс країни, спрямований на розширення міжнародної діяльності, сприяють розвитку 
зовнішньоекономічних зв'язків України. У той же час сьогодні в Україні недостатньо розвинена система 
надання послуг транспортного експедирування. Законодавство і норми, що регулюють дану сферу діяльності, 
багато в чому не відповідають сучасним вимогам ринка. 

Ситуацію на національному ринку транспортно–експедиційних послуг український економіст 
Крикавський Є. охарактеризував такими особливостями [5]: 

– тільки окремі організації з міжнародних перевезень здатні виконувати комплекс транспортно–
експедиційних послуг, часто вони обмежуються однією або кількома функціями; 

– правове регулювання діяльності в транспортно–експедиційної галузі не відображає економічної суті 
нових форм господарювання; 

– є несприятливий стан інвестиційної сфери: централізовані капітальні вкладення обмежені незначними 
сумами у зв'язку з напруженим станом бюджету, а самофінансування підприємств підірване економічною 
ситуацією, інфляцією;залучення іноземного капіталу важко через відсутність гарантій для іноземних інвесторів; 

– відсутня єдина правова основа взаємин між тими, хто надає транспортно–експедиційні послуги, і їх 
клієнтами, а також взаємовідносин у самій транспортній інфраструктурі між її складовими елементами; 

– практично відсутня система страхування транспортно–експедиційних операцій і контролю вантажу 
при перевезеннях; 

– дуже низький рівень системи підготовки міжнародних спеціалістів в цій галузі, а вихід на 
міжнародний ринок непідготовлених фахівців підриває довіру до них у зарубіжних партнерів . 

Розвиток логістичних послуг та провайдерів міжнародної логістики в Україні є дуже актуальною темою 
для сучасних підприємств, які функціонують на ринку України [6]. 
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На сьогоднішній день інновації і менеджмент – це слова–синоніми для звичайної людини. Ми 
настільки звикли визначати цю науку як частину усіх сфер, в яких є людський фактор, що менеджмент в освіті 
став логічним пристосуванням управління та інновацій для навчального та виховного процесів. Менеджмент 
надав змогу скорегувати управлінські інновації та забезпечити сферу освіти новим скелетом на якому зможуть 
ґрунтуватись подальші нововведення. Як результат, з’явились певні зовнішні та внутрішні фактори які 
зумовили подальший розвиток освітньої діяльності в суспільстві. 

Наразі виділяють дві групи факторів, що дали змогу рухатись і далі швидко розвивати менеджмент 
освіти. Згідно з [1], це – екзогенні або зовнішні фактори, такі як науково–технічний прогрес, зміни соціально–
економічного стану в країні, зміна вимог держави і суспільства до шкіл, розвиток нових наук зв’язаних з 
психологією людини, соціально–політичні та ринкові фактори, що забезпечили розвиток управління в освіті на 
міжнародному рівні; та ендогенні або внутрішні фактори: розвиток соціально–педагогічної системи, 
розширення наукових закладів різних типів, зростаючі вимоги до особистості керівника освітнього закладу, 
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оновлення змісту освіти та технологій навчання, а також фінансування і регулювання навчальних закладів. 
Головне завдання менеджменту освіти – створити середовище, яке б сприяло формуванню та розвитку 

компетентностей студентів. При підготовці сучасного фахівця в будь–якій галузі не останню роль відіграє 
іноземна мова. Бо саме вона є засобом міжнародного спілкування, здатним розширити та реалізувати усі 
аспекти професійної діяльності сучасного фахівця. У вищий технічній школі, якою і являється Національний 
університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, іноземна мова сприяє розвитку комунікативної, 
інформаційної, соціокультурної та інших компетенцій. На допомогу викладачу приходять сучасні методи, 
підходи та технології викладання іноземної мови, що дозволяють урізноманітнити учбовий процес, зробити 
його максимально наближеним до реального спілкування, здатного спонукати студентів критично мислити, 
розвивати творчу та пізнавальну діяльність. 

На сьогоднішній день найрезультативнішою формою вивчення іноземних мов залишається 
інтерактивний метод. Вважається, що найкращі рішення передової практики у вивченні іноземної мови це ті, 
які виявляються найбільш результативними в досягненні цілей, поставлених на основі аналізу індивідуальних 
потреб слухачів в конкретній соціальній ситуації. 

Мета інтерактивного навчання [2] – створити комфортні умови у вивченні мов, за яких слухач не тільки 
розуміє іншу мову, а й відчуває її, що робить продуктивним сам освітній процес. Тому, що організація 
інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, живі емоційні діалоги, використання 
рольових ігор, створення творчих умов, розв’язання проблемних ситуацій, обговорення та аналіз 
відеоматеріалів тощо. 

Існують три основні моделі навчання [3]. Одна з них представлена як активна форма, яка стимулює 
пізнавальну активність і самостійність учнів. Вперше було виявлено що вивчення іншої мови дається легше 
через описання навколишнього середовища простими реченнями, та відмічено що людина краще сприймає 
інформацію проговорюючи свої дії [3]. 

Пасивна форма визначає низький рівень активності учня, та повну відсутність самостійності й 
творчості. До пасивних форм відносяться структуралістичні та функціональні погляди [4]. Структуралістичні 
методи припускають [4] дізнавання закодованого змісту через дослівне вивчення граматичних структур і 
спілкування з носіями іноземних мов. Інтерактивні методи почали уникати друкованого тексту та дослівного 
вивчення правил, ці методи використали повне занурення у іноземне середовище, і вивчення слів шляхом 
асоціацій, емоцій, відчуттів. 

Функціональні погляди [4] є більш класичною формою навчання яку практикували довгий час до появи 
інтерактивних методів. Тут систематизували перші поняття про вивчення іноземних мов, і стійких фразових 
дієслів, але на жаль дослівне вивчення фраз і граматики не принесло успіху у повсякденному спілкуванні з 
іноземцями. Інтерактивні методи допомогли зрозуміти істинне значення іноземних мов, шляхом занурення в їх 
суть, коріння і походження, через вивчення предметів на їх рідній мові. Ці методи допомагають зрозуміти не 
тільки самі мови, а й ментальність певного народу, його життя і сприйману реальність.  

І насправді, Курсами англійської мови було проведено невелике дослідження зі студентам першого 
курсу спеціальності «Менеджмент» Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. Їм 
запропонували вивчати англійську мову за допомогою інтерактивного курсу. А саме проводились ситуативні 
моделювання ігор: імітаційні та симуляційні [5]. 

Викладач вибирав студентам тему для імітації [5], надавав певну інформацію для екскурсу в дану тему, 
та наприкінці обговорювання ставив запитання для підбиття підсумків і обговорення вивченого матеріалу. 
Таким чином, уява та навички критичного мислення сприяли реальному вирішення поставлених проблем. 

Симуляція [5] ж відрізняється від імітації ілюструванням певних явищ. В процесі навчання 
вирішувались такі тематичні проблеми: процедура прийняття рішень в органах місцевого самоврядування, 
механізм зростання прибутків підприємства, функціонування вільного ринку тощо. Потім була обрана 
актуальна тема обслуговування клієнтів у сфері послуг, і головною метою студентів було вирішення 
конфліктної ситуації між клієнтом та власником ресторану за допомогою компромісу. Така задана реальність 
допомогла розкрити потенціал тих студентів, які вважались неспроможними навчитись англійської мови 
взагалі. Оскільки в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова вивчення іноземної 
мови націлено на отримання професійно значущої інформації, тому головною умовою використання 
інтерактивного методу є його фахова спрямованість та зв'язок з профілюючими дисциплінами. 

Наприкінці цього дослідження було проведено опитування серед викладачів, які використовували 
інтерактивний метод, щодо оцінювання результатів за такими показниками: розуміння студентами пройденого 
матеріалу, вміння оперувати отриманою інформацією, знання фахової термінології, сприйняття методів 
підтримки демократичної дисципліни, активне обговорення та готовність наводити розумні доводи під час 
дискусії або дебатів. У середньому показнику були виявлені позитивні зміни на 33,8%. 

Отже, інтерактивне навчання є найкращім методом вивчення іноземних мов. Воно розглядає мову як 
механізм для створення і підтримки соціальних зв'язків, фокусуючись навколо професійної діяльності, 
перемовин, письмового ведення необхідної фахово–ділової документації, роботи з діловою кореспонденцією, 
повсякденного спілкування тощо. 

Перспектива подальших досліджень полягає у розробці шляхів підвищення рівня володіння 
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іноземними мовами та іншомовної комунікативної компетентності майбутніх менеджерів. 
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Обговорюючи питання адміністративного менеджменту у різних країнах світу, потрібно брати до уваги 

ту обставину, що засади управління кожної країни мають свої індивідуальні особливості. Найбільші відмінності 
знаходяться у секторі державно–адміністративного менеджменту, тому що у кожної країни різний устрій, 
закони, традиції та історія формування (див. рис. 1). Тому важливо аналізувати кожну країну окремо. Оскільки 
провідними школами менеджменту є: французька, німецька, англійська та американська, то звернемо увагу 
саме на їх засади. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Адміністративний порядок 
 
Головною особливістю німецької школи менеджменту завжди вважалася правова основа з 

розмежуванням адміністрування і політики, проте сучасна Німеччина підтримує протилежні принципи і 
намагається максимально об’єднувати ці сфери. Наприклад, країна має низку законів, за якими чиновники 
мають повне право брати участь у політичній сфері, на отримання пенсійних виплат державним службовцям. 
Це виділяє ФРН з поміж інших країн, адже державні службовці мають певний фундамент для подальшої 
політичної діяльності. 

Важливою особливістю управління державними інституціями у ФРН є те, що країна має впливову 
федеральну адміністрацію, яка відповідає за справи міжнародного та за низку питань внутрішнього 
середовища, а саме: податки, соціальні програми, національна безпека тощо. Проте, на ділі федеральна 
адміністрація займається лише наймасштабнішими проектами внутрішнього середовища, а централізовані 
адміністрації Земель, кожна з яких має власну конституції та власну структуру управління займаються усіма 
іншими питаннями. Їх діяльність поширюється на освітню сферу [2], а також на діяльність поліції та сектор 
медицини. 

Питання централізації адміністративного управління в США найбільш цікаве, адже, з однієї сторони, 
економіка штатів та країни в цілому має певну автономію, але з іншої сторони, уряд надає широкі 
повноваження органам місцевої влади, що, перш за все, впливають на економічний сектор господарювання. 

На сьогоднішній день у США налічується 14 департаментів, в яких працює майже вся частка 
державних службовців країни (90–96 %). Структурна побудова є однаковою (кожен департамент має секретаря, 
якому підпорядковуються заступники і помічники, які також мають політичне призначення), проте 
функціональні обов’язки мають індивідуальні відмінності для кожного департаменту. 

Землі Округи Громади Повіти 
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Урядові департаменти відповідальні за проведення законодавчої та виконавчої політики. Для кожної 
посади органів державного управління складено програму тестування, яка дозволяє досить просто наймати на 
роботу висококваліфікованих працівників [3], покращити мобільність кадрового потоку та дотримуватись 
незалежності соціально–класової структури країни. Окрім федеративних урядів, у країні виділяють також 
унітарні, що мають більший вплив на повсякденне життя громадянського суспільства. 

Засади вищезазначеної моделі у Великобританії почали формуватись у 1850–1870 рр., коли була 
проведене реформування щодо постійної професійної служби, яка розподіляла чиновників на такі групи: 

 адміністративного класу (постійний секретар, заступник постійного секретаря, помічник 
заступника); 

 адміністративна (старший виконавець, учень адміністратора); 
 група, що поєднує науково–професійних працівників і технічних спеціалістів. 
Великобританія дотримується принципу, що адміністративний апарат може впливати на політичні 

рішення міністерств. Завжди вважалося, що для адміністративного сектору у Великобританії намагалися 
наймати «фахівців», а до роботи слід підключати дженералістів, тобто людей, які розуміються на стратегії 
ведення бізнесу. Проте, в останні десятиліття Великобританія все більше зорієнтована на американську модель 
менеджменту в якій значно виділяється роль фахівців у секторі державного адміністрування, тому що 
дженералісти не справляються із обсягом покладених на них завдань, і експерти через це втрачають багато часу 
для детального роз’яснення проблеми. 

У Франції кадровий склад державних службовців утворюється за допомогою закритого та відкритого 
методів. Для закритого способу застосовується обмеження доступу до державної служби, а добір кадрів 
відбувається на основі їх освіти, а саме з вищих навчальних закладів і офіційного їх призначення на посаду. 

У Франції існує винятковий порядок просування по службі, основною метою якого є підвищення в 
класі особливо важливих державних службовців. Також у Франції існує інститут політичних чиновників, які 
користуються усім функціоналом звичайного чиновника, але не обмежуються лише ним, оскільки від самого 
початку зорієнтовані на вищу ланку управління. 

Особливістю французької моделі менеджменту є те, що посада директора, генерального секретаря або 
члена міністерського кабінету, вважається політичним призначенням і цих осіб призначає саме уряд. 
Чиновництво Франції представляє собою певну піраміду, у якій кожна ланка впливає на нижчу. Лише верхня 
група має виняткове місце (топ–менеджмент). Окрім інститутів чиновників у Франції існує інститут 
посередника, що являється певним доповненням системи контролю за адміністративно–державним 
управлінням, який виступає у ролі органу розслідувань. 

Таким чином, в роботі досліджено різні моделі менеджменту за допомогою яких адміністративний 
персонал може зробити певний висновок щодо перспектив використання інструментів вищезазначених шкіл у 
себе на підприємстві. 
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Роль конкуренції у світі невпинно зростає. Адже сьогодні задля успішного функціонування 

підприємства недостатньо лише забезпечити його новітнім технічним оснащенням, використовувати сучасні 
технології, проводити маркетингові дослідження тощо. Підприємство досягає своєї мети, тільки в тому 
випадку, якщо може забезпечити свою конкурентоспроможність. Для цього слід знати якомога більше 
інформації про своїх конкурентів, мати можливості захистити себе від поглинання іншими компаніями та 
забезпечити утримання і зміцнення своїх позицій на ринку. Конкурентна розвідка, подібно потужному радару, 
вловлює нові віяння в бізнесі, відстежує можливості і попереджає про насування небезпеки і тому при її 
ефективному застосуванні, вона може стати вирішальним фактором успіху введення бізнесу [1].  
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Конкурентна розвідка виникла кілька століть тому, але в її сучасному вигляді з'явилася в середині 
1980–х років у США. Її появ тоді було ініційовано компанією Motorola, яка вирішила перенести, наскільки 
можливо, досвід державних розвідок у бізнес. Вихідці з американських державних спецслужб створили 
конкурентну розвідку. Вони змінили стереотипне уявлення про неї. В результаті симбіозу підходів державних 
розвідок до роботи з інформацією і досвіду представників бізнесу, розвідка перетворилася на ефективний 
інструмент досягнення конкурентної переваги. 

В наш час, питання конкурентної розвідки є недостатньо дослідженими. Вивчення опублікованих 
праць за вказаною темою, дає можливість відмітити наявність багатьох підходів, різних думок, теорій, 
різнопланових трактувань сутності та проблем конкурентної розвідки. Серед авторів, що займались 
дослідженням даної теми можна виділити таких, як В. Абрамов [2], Д. Ховіс [3], Д. Міллер [4] та інші. 

Розуміння того, що в умовах ризику і невизначеності істотно зростає роль повної, своєчасної та 
достовірної інформації як основи для прийняття управлінських рішень, прискорило процес поширення 
конкурентної розвідки. Адже підприємець приймає рішення на основі аналізу інформації, яка є у його 
розпорядженні на даний момент. Якщо наявна інформація повна і достовірна, а аналіз проведено швидко і 
якісно, то рішення будуть вірними. Відповідна інформація допомагає компенсувати недоліки і допомогти 
захистити інтереси компанії. Конкурентна розвідка допомагає організації зрозуміти динамічне середовище 
ринку і вибрати правильну бізнес–стратегію [5].  

Зростання ролі конкурентної розвідки визначають наступні чинники: 
 швидке зростання темпів ділового життя;  
 інформаційне перевантаження;  
 зростаюча глобальна конкуренція;  
 збільшення агресивності конкурентів;  
 сильний вплив політичних змін тощо.  
Будь–яка помилка може привести до великих втрат. Тому конкурентна розвідка є надзвичайно 

важливим фактором розвитку бізнесу. 
У сучасній «концепції конкурентної розвідки» як інструменту досягнення конкурентних переваг 

використовується модель «п'яти сил» М. Портера, які керують конкуренцією в галузі і характеризують стан 
конкурентного середовища. Ця модель також може використовуватися для виявлення потенційних загроз, які 
можуть вплинути на діяльність підприємства [6].  

Інформація для аналізу зовнішніх та внутрішніх умов ринку може бути отримана з офіційних, 
відкритих джерел, засобів масової інформації (ЗМІ), оголошень, реклами, фірмових, банківських, урядових 
звітів, баз даних, від експертів шляхом аналізу або спеціальної обробки даних, текстів. Наведемо перелік видів 
інформаційних джерел, які найчастіше використовуються при конкурентній розвідці [7]: 

 прес–релізи компаній, офіційні заяви від імені компаній про нові технології, нові напрямки, угоди, 
перспективи; 

 інтерв’ю співробітників компаній, відповідні матеріали в ЗМІ; 
 активність компанії на ринку злиття та поглинання; 
 вакансії компанії, повідомлення про активний пошук співробітників; 
 курси підвищення кваліфікації, навчання персоналу; 
 участь в заходах (виставки, конференції, круглі столи, презентації) тощо. 
Діяльність конкурентної розвідки заснована на використанні тільки легітимних джерел інформації, 

яких цілком достатньо для прийняття управлінських рішень в сфері бізнесу. Для конкурентної розвідки 
основними джерелами інформації служать Інтернет, преса, а також відкриті бази даних. Дуже популярні серед 
фахівців з конкурентної розвідки бази даних державних і статистичних органів, торгово–промислових палат, 
органів приватизації тощо. Велику користь приносять і окремі доступні бази даних інших органів влади. 
Останнім часом стали більш популярними бази даних на основі архівів ЗМІ.  

Вагомою проблемою у процесі застосування конкурентної розвідки стає спокуса отримати 
конфіденційну інформацію. Тому складність роботи з джерелами інформації полягає у створенні та 
налаштуванні комплексу надійних і достовірних джерел–каналів, а також в їх професійній обробці. Результати 
конкурентної розвідки мають особливу цінність, а тому потребують обмеження доступу. Конфіденційність 
результатів може визначатись керівництвом і обумовлена потребами та цілями підприємства. Тому в одних 
установах подібна інформація може бути надана у користування будь–яким працівникам, в інших – бути 
доступною лише керівникові.  

Оскільки конкурентна розвідка виконує стратегічну, а не тактичну функцію, вона повинна знаходитися 
на найвищому рівні в ієрархії компанії, підпорядковуючись безпосередньо вищому керівникові. Конкурентна 
розвідка повинна бути цілком незалежна від структур компанії, що розробляють стратегії, щоб не «загрузнути» 
у бізнес–планах і не перестати виконувати свою стратегічну функцію  збір інформації про ринки, конкурентів 
і партнерів.  

Необхідність здійснення конкурентної розвідки полягає в тому, що перевірка інформації має бути 
завжди і всюди. Основні переваги використання конкурентної розвідки в бізнесі зображено на рис. 1. 
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Отже, основною рушійною силою конкурентної розвідки в ринковому суспільстві завжди була й 
залишається конкуренція. Сучасний світ характеризується безмежними обсягами і набуттям значимості 
інформації. Організації не можуть ефективно діяти в умовах гострої конкурентної боротьби без глибокого і 
всебічного розуміння ринкового середовища. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Основні переваги використання конкурентної розвідки в бізнесі 
 
 Сучасні технології, всеохоплююча мережа ЗМІ і специфіка бізнесу зумовлюють дев’яностовідсоткову 

відкритість інформації. Це один із багатьох доказів дієвості конкурентної розвідки. В умовах кризи, а отже 
послаблення конкурентів, організована на підприємстві конкурентна розвідка стає інструментом виживання, 
засобом перемоги, стратегічною альтернативою і ефективним інструментом ведення бізнесу. Тому 
розвідувальна діяльність повинна бути складовою частиною комерційної діяльності організації. Сьогодні 
конкурентна розвідка  це не модна забаганка і не спроба компаній показати свою солідність. Конкурентна 
розвідка  це аналітичний інструмент, без застосування якого вже найближчим часом буде неможливо досягти 
успіхів у бізнесі.  
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В сучасних умовах господарювання прийняття управлінських рішень є найголовнішим процесом в 

управлінні підприємством, а рішення, відповідно, є основним результатом усієї системи управління загалом. 
Для більш точної оцінки результату топ–менеджменту підприємства слід систематизувати управлінську 
інформацію під якою можна розуміти певну сукупність знань, що виражається у корисності для кола осіб, які 
беруть безпосередню участь у прийнятті управлінських рішень. 

Управлінська інформація служить, щоб допомогти керівництву приймати зважені рішення, тобто приз-
начена, як інформативна підтримка у прийнятті рішень. Звіти, що подаються нижчим керівництвом вищому 
керівництву не містять готових управлінських рішень, а саме рішення приймається топ–менеджментом. Тому, 
вчасно проінформовані керівники є гарантом у прийнятті обґрунтованих управлінських рішень. 

Управлінська інформація, як правило, базується на кількісних оцінках, але важливо при прийнятті 
управлінських рішень враховувати і якісні чинники, що є не менш впливовими на результат. 

 
 
 

КОНКУРЕНТНА 
РОЗВІДКА 

 одержання додаткового прибутку 
 передбачення погроз і знаходження шляхів їхнього уникнення 
 ріст рентабельності виробництва 
 підвищення конкурентоспроможностей бізнесу 
 підвищення життєстійкості компанії 
 зниження фінансових ризиків і підвищення фінансової стійкості 
 формування нових конкурентних переваг 
 зниження трансакційних витрат завдяки економії на зборі й обробці бізнес-інформації 
 підвищення ефективності рекламної діяльності 
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Комерційні або державні організації користуються аналітичною підтримкою для прийняття 
обґрунтованих і зважених рішень для покращення результатів господарської діяльності підприємства. 

Використання аналітичної інформації дає можливість для прийняття більш цілеспрямованих рішень, 
що ґрунтуються на достовірній і надійній інформації, яка отримана завдяки інформаційно–аналітичному 
забезпеченню певного ряду бізнес–процесів [1]. 

Управлінські рішення топ–менеджменту підприємства мають бути обґрунтованими та раціональними 
одночасно. Системне поглиблення і розширення процесу інформатизації управлінської діяльності дає 
можливість, на сьогоднішній день, практично користуватися сучасними перспективними інформаційними 
технологіями, що дозволяють не лише накопичувати велику кількість інформаційних ресурсів, але й піддавати 
інформацію обробці і здійснювати її всебічний аналіз, а також дають можливість встановлювати причинно–
наслідкові зв’язки між процесами і явищами [2]. 

При цьому, з усіх інформаційних надходжень можна виділити дві групи: закриті та відкриті. Відкриті 
це ті, до яких можна віднести всю інформацію, що розміщена за межами можливостей регламентації доступу зі 
сторони інформаційно–аналітичного департаменту, а також інших служб, що напряму надають контакти за 
вимогами інформаційної безпеки підприємства. Діапазон інформаційних джерел, що є доступними з робочого 
місця при цьому є достатньо широким та містить у собі електронні версії засобів масової інформації, 
спеціальних інформаційно–пошукових систем, баз даних агентств, а також різного роду сайтів і серверів, як 
відомств, так і державних органів влади, а також зовнішні ресурси різного рівня органів управління, та інші 
інформативні джерела, які можуть бути корисними. 

Що ж стосується закритої групи, то до неї відносяться інформаційні контакти, які знаходяться 
всередині інформаційних систем різних рівнів органів державної влади та місцевого самоврядування, а також 
управління локальних мереж на фізичному рівні, що ізольовані від мереж з повним доступом, та доступ до 
регіональних та державних інформаційних систем і ресурсів зі спеціальними каналами передачі даних. 

Інформаційно–аналітичний департамент підприємства та різного роду подібні служби і департаменти 
безперервно знаходяться в протиріччі між якістю та кількістю потрібної інформації. 

По–перше, з одного боку в наявності постійний надлишок інформації, який неможливо переглянути, 
проаналізувати та засвоїти. З іншої сторони, завжди бракує інформації, яка є необхідною та достатньою для 
майбутніх прогнозів або генерації різних варіантів рішення управлінського персоналу [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема процесу підтримки прийняття управлінських рішень 

 
Як правило, потік інформаційних масивів перетворюється в корпоративний портал знань, або різного 

роду системи в сховище даних – так звані інтегровані інформаційні депозитарії, що є в широкому доступі для 
оперативного аналізу та узагальнення інформації. За рахунок попередньої обробки інформації, що проводиться 
на етапі створення сховищ інформаційних даних, значною мірою збільшується ефективність таких процесів як: 
широкий аналіз текстів та пошук нових знань у текстах, а також інтелектуальний аналіз даних. Поява засобів та 
нових засобів, що полегшують пошук інформації, вважається похідною всіх процесів, таких як, здійснення не 
чіткого запиту інформації, методів побудови функціонально–інформативних портретів та візуалізації 
семантичних зв’язків та інше. 

У свою чергу, усі ці сучасні можливості прямо пов’язані з пошуком мультимедійних даних, 
розпізнаванням образів, а також аналізом мовного введення. При обробці даних ваговий вплив на якість 
аналітичної роботи слід використовувати сучасні інформаційні технології, що забезпечуються двома різними 
шляхами, а саме: способом максимальної деталізації та інших заходів задля удосконалення аналітичної та 
облікової системи, відповідно до вимог аналітиків підприємства, при конкретній організації побудови звітів. 
Вони полегшують та систематизують процес відбору інформації для аналізу; максимальної автоматизації збору 
інформації та аналітичних даних і розрахунків, а також при формуванні та прогнозуванні висновків, які 
полегшують сам процес аналізу інформації. 
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В умовах глобалізації та стрімкого розвитку економіки знань інтелектуальна власність стає основним 

ресурсом, який здатен забезпечити конкурентоспроможність підприємств. Інтенсифікація інноваційноі ̈ 
діяльності підприємств є вагомим фактором впливу на стрімке зростання кількості об’єктів інтелектуальноі ̈ 
власності, що викликає потребу і ̈х визначення, структурування, оцінки, обліку, та юридичного захисту 
майнових прав.  

У розвинутих країнах інтелектуальну власність розглядають як одну з головних складових 
національного багатства. Саме тому захисту правомірності використання об’єктів інтелектуальноі ̈ власності в 
країнах Західноі ̈ Європи та США, особливо в останні десятиріччя, приділяють особливу увагу.  

В рамках інтенсифікації розбудови національноі ̈ інноваційноі ̈ системи як напряму модернізації та 
оздоровлення економіки України інтелектуальна власність також займає ключову позицію, що робить дане 
дослідження актуальним для сьогодення.  

У даний час власники інтелектуальноі ̈ власності визначають формування нового устрою світу, тому що 
знання або інтелектуальна власність та їі ̈ експлуатація бізнесом з метою здобування прибутку є ключовим 
чинником забезпечення конкурентоспроможності і економічного зростання. Інтелектуальну власність слід 
розглядати як знання, що мають цінність сьогодні або в майбутньому. Це актив, здатний створювати в 
підприємницькіи ̆ діяльності реальну вартість. Успішними керівниками бізнесу стануть ті, хто розробляє 
стратегію та приймає методики управління, що дозволяють здійснювати ідентифікацію, надбання прав, правову 
охорону та ефективне використання об'єктів права інтелектуальноі ̈ власності створених або придбаних їхніми 
фірмами. Вони також повинні бути здатними встановлювати, які об'єкти права інтелектуальноі ̈ власності 
необхідно придбати, а які створити для того, щоб бути конкурентоспроможними на ринку товарів або послуг 
[1]. 

З кожним роком проблема захисту інтелектуальної власності стає все більш актуальною. Якщо раніше 
на ринку з'являлися тільки деякі окремі типи інтелектуального продукту, такі як твори мистецтва, літератури, 
науки, технічні інновації, то тепер кількість різновидів інтелектуального продукту розширюється. З'являється 
безліч нових комп'ютерних програм, стає все більше секретів, пов'язаних з виробництвом, базами даних і 
заснованої на них інформацією, а також багато іншого, що безпосередньо пов'язано з тим, що ринкові 
відносини все більше стають результатом інтелектуальної праці, коли конкретні досягнення, інновації 
представляють комерційний інтерес. 

У науковій літературі можна знайти кілька визначень об'єктів інтелектуальної власності, але найбільш 
поширеним є визначення Паризької і Бернської конвенції. Об'єктами інтелектуальної власності є всі права, 
включаючи виключні майнові і немайнові. Такі права можуть відноситься до «літературних, художніх і 
наукових творів; виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо– і телевізійних передач; винаходів у всіх 
областях людської діяльності; наукових відкриттів; промислових зразків; товарних знаків, знаків 
обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень; захист від недобросовісної конкуренції; а 
також всі інші права, що стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній 
областях »[2,3]. 

Однак на мій погляд це визначення не досить повне, не всякий об'єкт інтелектуальної власності 
зареєстрований, а деякі з них засекречені, як, наприклад, ноу–хау, більш повне визначення дає «Всесвітня 
декларація з інтелектуальної власності», прийнята ВОІВ 26 червня 2000 р Згідно декларації «... термін   « 
інтелектуальна власність » означає будь–яку власність, визнану за спільною згодою в якості інтелектуальної по 
характеру і заслуговує охорони, включаючи, але не обмежуючись науковими і технічними винаходами, 
літературними чи художніми творами, товарними знаками і покажчиками ділових підприємств, промисловими 
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зразками та географічними вказівками[4]. Таким чином, основними рисами інтелектуальної власності є 
інтелектуальний характер і потреба в охороні. 

Масовий випуск об'єктів матеріального авторського права сформувався в досить велику галузь 
індустрії, підгалузями якої стали випуск книг, кінокартин, комп'ютерних ігор, відео– і аудіозаписів, а також 
програмне забезпечення. Відомо, що проводилися дослідження, стосовно частки в національній економіці 
виробництв, які ґрунтуються на авторське право. В середньому частка ВНП на виробництва, які засновані на 
авторському праві, в країнах становить від трьох до п'яти відсотків. У США, в свою чергу, в 2009 році на 
індустрію, пов'язану з авторським право, припадало близько 5,5 відсотків ВВП. Цей внесок настільки 
величезний, що перевершує внесок в будь–яку іншу галузь промисловості. Саме тому не можна однозначно 
говорити про те, що вагу має тільки промислова власність. Важливо враховувати такий ефект авторського 
права, як «друга віддача»: на авторське право базується чимала кількість виробництв[5]. 

Право інтелектуальної власності – це сукупність цивільно–правових норм, що регулюють відносини, 
пов'язані з творчою діяльністю. При цьому цивільне право не регулює безпосередньо саму творчу діяльність, бо 
процес творчості залишається за межами дії його норм. Функції цивільного права полягають у визнанні 
авторства на вже створені результати творчої діяльності, встановленні їх правового режиму, моральному і 
матеріальному стимулюванні і захисті прав авторів та інших осіб, що мають авторські права[6]. 

Говорячи про користь наявних майнових прав інтелектуальної власності, слід зазначити, що на 
сьогоднішній день, з урахуванням законодавчо закріпленого досить широкого спектра механізмів захисту прав 
інтелектуальної власності, такі права є дуже потужною зброєю в боротьбі з конкурентами. При цьому, 
наявність або відсутність певних норм щодо процедур набуття права інтелектуальної власності створює 
можливості для зловживання недобросовісно отриманими правами. Так, чинне законодавство дозволяє 
отримати патент, наприклад, на цвях або звичайний поштовий конверт, або на спосіб розміщення всієї 
зовнішньої реклами. 

Види інтелектуальних прав: 
а) авторське право. Авторським правом регулюються відносини, що виникають у зв'язку зі створенням 

і використанням творів науки, літератури і мистецтва. В основі авторського права лежить поняття «твори», що 
означає оригінальний результат творчої діяльності, існуючий в будь–якій об'єктивній формі. Саме ця об'єктивна 
форма вираження є предметом охорони в авторському праві. Авторське право не поширюється на ідеї, методи, 
процеси, системи, способи, концепції, принципи, відкриття, факти; 

б) суміжні права. Група виняткових прав, створена в другій половині XX– початку XXI століть, за 
зразком авторського права, для видів діяльності, які є недостатньо творчими для того, щоб на їх результати 
можна було поширити авторське право. Зміст суміжних прав істотно відрізняється в різних країнах. Найбільш 
поширеними прикладами є виключне право музикантів–виконавців, виробників фонограм, організацій ефірного 
мовлення; 

в) патентне право. Патентне право – система правових норм, якими визначається порядок охорони 
винаходів, корисних моделей, промислових зразків (часто ці три об'єкти об'єднують під єдиною назвою – 
«промислова власність») та селекційних досягнень шляхом видачі патентів; 

г) права на засоби індивідуалізації. Група об'єктів інтелектуальної власності, права на які можна 
об'єднати в один правовий інститут охорони маркетингових позначень. Включає в себе такі поняття, як: 
товарний знак, фірмове найменування, найменування місця походження товару;  

д) право на секрети виробництва (ноу–хау). Секрети виробництва (Ноу–хау) – це відомості будь–якого 
характеру (оригінальні технології, знання, вміння і т. П.), Які охороняються режимом комерційної таємниці і 
можуть бути предметом купівлі–продажу або використовуватися для досягнення конкурентної переваги над 
іншими суб'єктами підприємницької діяльності; 

е) права на нові сорти рослин. Система правових норм, які регулюють авторські права на нові сорти 
рослин селекціонерів (селекційні досягнення), шляхом видачі патентів[7]. 

На закінчення хочеться сказати, що існує велика кількість проблем, пов'язаних з інтелектуальною 
власністю. Для початку дуалізм інтелектуальної власності: існування об'єкта в матеріальному і 
нематеріальному вигляді. Далі – це спірні трактування в нормативних документах таких понять, як творчість, 
об'єкти інтелектуальної власності тощо.  

Проблемою є і те, що розвинені країни, успішно застосовують об'єкти інтелектуальної власності на 
практиці, прекрасно розуміють, що це те, що допоможе країнам, що розвиваються з джерела дешевої сировини і 
товарів перетворитися в рівні їм за економічним розвитком країни або навіть перевершити їх. Таким чином, в їх 
інтересах не дати таким країнам скоротити відставання в технологіях. Незважаючи на те, що всі міжнародні 
угоди покликані усунути перешкоди в даній галузі, в реальності виходить, що через різницю в рівнях цін 
розвинені країни несуть в рази менші витрати в зв'язку з реєстрацією об'єктів промислової власності, ніж 
країни, що розвиваються. Це дозволяє країнам, що розвиваються захоплювати не тільки національний, але і 
міжнародний ринок, залишаючи країни, що розвиваються позаду. 
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Для сучасних компаній важливу роль відіграє креативність персоналу, яка стає головним джерелом 
розвитку інтелектуального капіталу, що дозволяє розробляти і впроваджувати різні інновації. Якщо раніше 
креативність розглядалася як властивість особистості, то сьогодні все більш актуальним стає управління 
творчим процесом колективу в цілому. 

Розвиток креативного менеджменту направлено на управління людським капіталом, прийняття 
управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності, мотивацію творчості та підвищення ефективності 
роботи персоналу. При необхідно використовувати комплексний підхід при розгляді креативності, виявленні та 
стимулюванні креативності на різних стадіях інноваційного проекту від генерації ідей до втілення в готовий 
продукт. 

Креативність спирається на прикладне уявлення, інтелект, винахідливість і самонавчання. Виділяють 
три необхідних елементи креативності: 

1. Компетенції, які включають в себе знання, навички і досвід в певній сфері діяльності. 
2. Творче мислення, яке включає в себе: гнучкість, винахідливість і наполегливість при пошуку 

рішення, використання методів креативного мислення. 
3. Мотивація персоналу до креативної, інноваційної діяльності [1]. 
Важливо відзначити, що на формування й розвиток креативного менеджменту впливають певні 

чинники техніко–економічного, організаційно–управлінського, юридичного та соціально–психологічного 
характеру, що стримують або сприяють здійсненню креативної діяльності на підприємстві. 

Також на формування й розвиток креативного менеджменту впливають такі фактори [2]: 
– рівень розвитку креативного суспільства; 
– формування креативної економіки; 
– розвиток освіти на основі принципів креативності; 
– рівень інноваційності підприємства; 
– творчий потенціал особистості; 
– потенціал креативного менеджера. 
Взаємозв’язок і взаємодоповнення даних факторів є запорукою успіху у формуванні й розвитку 

креативного менеджменту. 
На основі ключових ідей [3] автором запропонована модель управління системою креативного 

менеджменту (рис. 1).  
В основі цієї моделі лежать чотири етапи:  
1. Наявність інтелектуально–креативних, фінансових та технологічних ресурсів для забезпечення 

ефективного функціонування креативного менеджменту. 
2. Безпосередньо процес управління системою креативного менеджменту, який базується на ключових 

законах і функціях управління, принципах та технологіях креативного менеджменту.  
3. Удосконалення системи креативного менеджменту в результаті виявлення недоліків існуючої 

системи або неефективного розподілу управлінських функцій тощо. 
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4. Поширення креативності через формування портфелю бізнес–ідей, банку талантів, розвитку 
інтелектуально–креативної діяльності персоналу. Для цього керівникам слід шукати креативних та талановитих 
фахівців, мотивувати їх, забезпечувати певну винагороду тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Модель управління системою креативного менеджменту 
 

Отже, впровадження запропонованої моделі управління системою креативного менеджменту 
дозволить: підвищити ефективність роботи менеджерів усіх рівнів управління; розвиватися компанії за рахунок 
постійної модернізації, самонавчання персоналу та активізації інноваційної діяльності. 
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Сьогодні найбільш перспективною складовою розвитку бізнесу і суспільства безперечно є людський 

фактор, його знання, культура та мотивація. Інструментарій менеджменту не надасть стійкого результату і 
удосконалення виключно технічними і технологічними новаціями, якщо не використати потенціал 
ефективності координації спільноти, людського фактору усіх рівнів та компетенції. Однією з складових успіху 
компанії, безпосередньо пов’язаною з якістю її внутрішнього менеджменту є культура управління. Пряма 
залежність результатів діяльності організації від її культури визначається тим, що цінності та взаємовідносини 
всередині компанії залишаються відносно постійними, що забезпечує їй відносну стабільність в тяжкі часи, 
зокрема й під час кризи, та дає змогу керівництву швидко ухвалювати рішення та пристосовуватися до змін 
ринку.  

Наразі серед науковців немає єдиного визначення терміну «організаційна культура». Більш того, поряд 
з ним часто вживають поняття «культура менеджменту», «корпоративна культура», «культура ведення 
бізнесу», «соціокультура організації» тощо. Більша частина як вітчизняних, так і західних науковців вважають 
всі ці поняття синонімами, хоча найбільш вживаним залишається термін «організаційна культура». 

Харчишина О.В. приводить комплексне визначення організаційної культури як базового елементу 
внутрішнього середовища організації, який забезпечує оптимальну внутрішню інтеграцію та зовнішню 
адаптацію і виступає інтегральною характеристикою рівня її розвитку; формується в процесі її еволюційного 

1. Інтелектуально-креативні, фінансові та технологічні ресурси 

2. Процес управління системою креативного менеджменту 

3. Удосконалення системи креативного менеджменту 

4. Поширення креативності через формування портфелю бізнес-ідей, банку талантів, розвитку 
інтелектуально-креативної діяльності персоналу 
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розвитку та цілеспрямованого впливу керівництва; включає імпліцитну (переконання, цінності, принципи, 
соціально–психологічний клімат) та експліцитну (документально–нормативне забезпечення управління, 
символи, традиції, імідж, бренд) складові [3, с. 151]. 

Організаційна культура здійснює вагомий вплив на управління персоналом шляхом впливу на 
працівників через систему цінностей та встановлених правил поведінки. Отже, сильна організаційна культура – 
це не тільки гарантія ефективних внутрішніх зв’язків в компанії, а й запорука налагодження зовнішніх 
комунікацій. Таким чином, можна встановити залежність результатів діяльності компанії від організаційної 
культури, яка уособлюється в стилі керівництва, досвіді та рівні освіти працівників, системі комунікацій, 
умовах робочого середовища та способах взаємодії з клієнтами. 

Спеціалісти, які досліджували фактори, що привели до успіху компанії «Майкрософт» (Microsoft), 
підкреслюють, що основним її секретом є створення вдалої організаційної культури, пронизаної творчим 
духом, гнучкою філософією управління та опорою на командну роботу. Це середовище будується на культурі 
взаємодії учасників бізнес–процесу, на культурі їхнього міжособистісного спілкування. Те саме можна сказати 
про компанії «Хонда» (Honda), «Моторола» (Motorolla), «ВолМарт» (Wal–Mart), «Х´юлетт–Паккард» (Hewlett–
Packard), «МакДональдс» (McDonald´s), «Дженерал Електрик» (General Electric) та ін. «Успіх цих організацій 
визначається скоріше цінностями, ніж ставленням до ринкових сил; скоріше заповідями особистісної якості, 
аніж завоюванням позицій у конкурентній боротьбі; скоріше турботою про розуміння ситуації, аніж 
проблемами ресурсної переваги. Тут визначається, що головною цінністю є людина і вся увага повинна 
приділятись їй. Постійно практикується заохочення особистості, створення умов для її самовдосконалення та 
саморозвитку, що сприяє формуванню у кожного працівника «почуття причетності» до всіх справ компанії. 
Менеджери цих компаній зменшують ступінь колективної невизначеності, створюють громадський порядок, 
формують почуття корпоративної ідентичності і відданості загальній справі, випестовують місію організації» 
[1, с. 268]. 

На думку фахівців, організаційна культура є саме тим нематеріальним активом компанії, що не дає їй 
збитися зі встановленого курсу ні за яких обставин будь–то економічні кризи, політичні зміни в країні або інші 
форс–мажори, що виникають на шляху її розвитку. 

Залежність успіху компаній від якості її організаційної культури проявляється і на внутрішніх, і на 
зовнішніх ринках. На останніх якості менеджменту, соціальній відповідальності та внутрішній організаційній 
культурі приділяють щороку все більшу увагу. В останні роки Україні вдалося значно покращити свої позиції 
на міжнародних, та в першу чергу, європейських ринках. У 2016 році 20 українських компаній потрапили в 
рейтинг ТОП–5000 найбільших приватних компаній в Європі, а у ТОП–20 найбільш динамічних компаній 
Європи увійшло українське IT–підприємство Clickky, що спеціалізується на мобільній та інтернет–рекламі, 
соціальних медіа та просуванні мобільних додатків, а також український дистриб'ютор міжнародних компаній – 
виробників насіння «Імперія–Агро», одна з найбільших українських компаній експрес–доставки «Нова пошта» 
та донька швейцарської фармацевтичної компанії «Рош Україна» [2].  

З’ясуємо, яке бачення організаційної культури обирають для себе компанії, що вже завоювали 
європейські ринки. 

Щодо організаційної культури компанії Clickky, то на її офіційному сайті зазначається, що це компанія, 
яка демонструє не тільки неймовірні результати, а й як компанія з творчим підходом до робочого процесу. «Тут 
створюються нові проекти, досягаються цілі і розвиваються співробітники. В офісі Clickky Ви знайдете 
спортзалу й game–кімнату з настільним футболом і тенісом. Щомісяця для співробітників компанії 
влаштовуються різноманітні заходи та тімбілдинги. І що не менш важливо, ми є однією з тих компаній, які 
влаштовують безкоштовні курси англійської мови для своїх співробітників» [3]. 

«Імперія–Агро» – компанія, що працює в сфері АПК в своїй роботі додержується наступних вимог 
організаційної культури ведення бізнесу: «Ми всі рівні, і для нас важлива думка кожного члена команди. Щоб 
забезпечити максимальний комфорт кожного працівника, в нашій компанії ми намагаємось створити дружню 
атмосферу. Адже переконані, що робота, зроблена із задоволенням, стає більш ефективною та приємною. Тому, 
саме індивідуальність, креативність та інноваційність мислення вітаються в нашій агрокорпорації». 

«Нова пошта» прагне створити таку корпоративну культуру, в якій панує атмосфера взаємодопомоги і 
співпраці, відповідальності і орієнтованості на результат, де кожен прагне зробити усе можливе, щоб ми могли 
досягти найкращих стандартів обслуговування клієнтів. Варто зазначити, що «Нова пошта» із зазначеної трійки 
українських бізнес–лідерів на європейських ринках поки що єдина компанія, яка відкрито декларує принципи 
соціально–відповідального бізнесу та ставить корпоративну відповідальність перед громадою одним із 
найвагоміших принципів організації роботи в компанії.  

Отже, організаційна культура є складовою успіху будь–якої компанії, оскільки стиль керівництва, 
організація внутрішніх комунікацій та зовнішніх зв’язків з клієнтами є вагомою запорукою успіху компанії на 
міжнародних ринках. Вихід українського бізнесу на міжнародні ринки вимагає від вітчизняних компаній 
формування відповідного ступеню розвинутості культури ведення бізнесу, згуртовану сумісними намаганнями 
працювати у відповідності до обраної мети та місії, корпоративного духу, креативності та постійного 
саморозвитку соціально відповідального, заможного морально і духовно персоналу.  
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Планування є важливою складовою розробки зовнішньоекономічної стратегії у міжнародному бізнесі, 

особливо в умовах турбулентної економіки. Воно полягає в розробленні системи найважливіших визначальних 
показників господарської діяльності, які охоплюють усі сфери діяльності організації: виробництво, реалізацію, 
закупівлю сировини, матеріалів і товарів, фінанси, запаси товарів і матеріалів, робочу силу та ін. 

Метою роботи є дослідження та виявлення особливостей планування зовнішньоекономічної діяльності 
та розвитку підприємства в координатах сталого розвитку, зокрема: систематизація сукупності 
компетентностей управлінського персоналу у контексті сфери послуг, що має забезпечити формування 
напрямів стратегічного розвитку, визначення стратегічних інноваційних цілей та інноваційної стратегії 
підприємства; дослідження процесу формування базових стратегій та кожного з його етапів; аналіз структурної 
змістовності процесу стратегування інноваційно–інвестиційного розвитку підприємства сфери послуг в частині 
виконання функцій планування, прогнозування, організовування, аналізування, контролювання. 

Вагомий внесок у теорію планування, стратегій та стратегічного управління розвитком підприємств 
зробили вчені: Алексєєва М.М., Богомолова О.А., Владимирова Л.П., Оборська С.М., Пономаренко В.С., 
Ястремська О.М, І. Ансофф, П. Друкер, В. Герасимчук, А. Наливайко та ін. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства здійснюється за такими основними напрямками: вихід 
на зовнішній ринок; експортно–імпортні поставки товарів, послуг і капіталу; валютно–фінансові і кредитні 
операції; створення й участь у діяльності спільних підприємств; міжнародний маркетинг; моніторинг 
національної економічної політики й економіки світових господарських зв’язків. Ринкова стратегія 
підприємства передбачає зіставлення всіх альтернативних варіантів у сфері зовнішньоекономічної діяльності й 
обґрунтування оптимального рішення. 

Сучасна економіка України потребує радикальних структурних змін за рахунок формування та 
запровадження інноваційної моделі розвитку вітчизняних підприємств. Європейський шлях інтеграції у 
високотехнологічне конкурентне середовище вимагає ефективних заходів, спрямованих на розвиток науково–
технічного потенціалу, високі та стабільні темпи економічного зростання, вирішення соціальних й економічних 
проблем.  

Однак на практиці інноваційний розвиток неможливий без фінансових ресурсів. Вітчизняні економісти 
вважають, що головною причиною гальмування економічного зростання за рахунок інновацій є дефіцит 
інвестиційного сектору. Тому інвестиційна база є важливим фактором подолання фінансово–економічної кризи 
та подальшого інноваційного розвитку. Економічне відродження вітчизняних підприємств можливе завдяки 
масштабним капіталовкладенням у стратегічні напрямки діяльності [1 c. 392–404]. 

Трансформаційний період в економіці України, постійний процес структурної перебудови економіки, 
умови динамічного та турбулентного характеру генезису конкурентного ринкового середовища – це 
компоненти складного і цілеспрямованого процесу, який диктує за необхідне опанування інноваційного шляху 
відтворення вітчизняних підприємств, сприятиме економічному і соціальному розвитку країни.  

Базові стратегії є варіантами загальної стратегії організації, заснованої на комплексі функціональних 
стратегій, проектів і програм, їхня розробка, об'єднання і узгодження є важливою умовою наповнення загальної 
стратегії конкретним змістом. Типами базових стратегій є: стратегія зростання; стратегія стабілізації; стратегія 
виживання; змішана стратегія. 

В межах базової стратегії підприємство може вибрати один із кількох напрямів дій, що називаються 
стратегічними альтернативами, з яких і формується майбутня стратегія. Стратегічні альтернативи – це можливі 
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варіанти розвитку підприємства чи стратегічних одиниць бізнесу в рамках кожної із трьох базових 
корпоративних стратегій: зростання, стабілізації, скорочення. 

У реальності сучасної економіки існує нагальна необхідність створення інформаційно–аналітичного 
системи як ефективного засобу управління та розвитку бізнес–процесів, що може надати керівникам первинну 
інформацію, необхідну для визначення областей для подальшого розвитку та вирішення поточних проблем 
діяльності сфери послуг. Взаємодія елементів такої системи повинна бути спрямована на формування 
інформаційно–аналітичної системи для своєчасного реагування на мінливі обставини управління та 
прогнозування критичних ситуацій фінансово–господарської діяльності, а також основи для оперативного та 
стратегічного планування.  

Відсутність ефективних систем інформації, аналітичного забезпечення управлінських рішень на 
підприємствах, неминуче призводить до зменшення їх конкурентоспроможності та, як наслідок, втрати ринку. 
У зв'язку з цим є необхідність інтегрованого представлення інформації та аналітичної підтримки управління 
рішення, вивчення його сутності, методи визначення її ефективної реалізації [2 c. 39–50]. 

Інтерес полягає в дослідженні ефективності інвестиційних проектів у виробничу сферу. Прямі 
інвестиції у виробництво потребують детального вивчення програми інвестицій і виробництва. Систематизуємо 
основні питання, що передбачені зазначеною програмою: вид інвестицій, необхідний обсяг інвестицій, власні 
фінансові кошти, виробнича потужність, обсяг інноваційного продукту, загальна економічна результативність 
проекту [1, c. 392–404]. 

Для зовнішньоекономічних зв’язків окремих підприємств та економіки України важливе значення має 
ефект внаслідок відмінностей у структурі цін. Не менш важливим для вітчизняної економіки є використання 
науково–технічного ефекту, зважаючи на існуючий науково–технічний потенціал, обмеження фінансових 
ресурсів для його реалізації. Загалом можна стверджувати, що ефект від зовнішньоекономічних зв’язків 
виражається у конкретних економічних результатах. 

З метою підвищення ефективності функціонування зовнішньоекономічного комплексу необхідний 
розвиток системи і принципів державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків відповідно із курсом 
держави на підтримку реального сектору економіки. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств, в першу чергу експортних операцій, знаходиться у великій залежності від 
удосконалювання системи управління зовнішньоекономічними зв’язками. В цьому випадку значний інтерес 
представляє питання, пов’язане із можливістю прийняття оптимальних управлінських рішень стосовно задач, 
націлених на підвищення конкурентоздатності підприємства, а також узгодження його ефективної виробничої і 
збутової діяльності [3, с. 26–30]. 
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Одним із завдань ефективної кадрової політики підприємства є оцінка достатності розвитку кадрового 

потенціалу. Мета проведення такого оцінювання полягає у визначенні ступеня використання кадрового 
потенціалу підприємства та виявленні можливостей його розвитку, оцінюванні рівня готовності до ефективної 
роботи з реалізації цілей і завдань підприємства в умовах ринку, що динамічно розвивається. Результати 
оцінювання кадрового потенціалу підприємства дозволяють приймати найбільш обґрунтовані рішення, 
спрямовані на його використання та розвиток.  

Можна виділити три основні завдання аналізу кадрового потенціалу: 
– надати інформацію, необхідну для прийняття рішення в галузі управління персоналом як для 

менеджерів по персоналу, так і для вищого керівництва; 
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– забезпечити менеджерів методами чисельного виміру вартості людських ресурсів, необхідних для 
прийняття конкретних рішень; 

– змусити керівників думати про людей не як про витрати, які слід мінімізувати, а, скоріше, як про 
об'єкти, які слід оптимізувати. 

Отже, аналіз кадрового потенціалу – це процес виявлення, вимірювання та надання інформації про 
людські ресурси [1]. 

Оцінка кадрового потенціалу передбачає: 
а) діагностику основної орієнтації управлінського персоналу – орієнтація на завдання або стосунки. 

Орієнтація керівника на завдання пов'язана з припущенням про те, що група зможе ефективно функціонувати, 
якщо буде чітко і однозначно визначено мету. Орієнтація на відносини пов'язана з припущенням про те, що 
будь–яке завдання може бути вирішена групою, якщо в ній створено оптимальний соціально–психологічний 
клімат, існують довірчі відносини, домінує партнерство; 

б) розподіл управлінських ролей. Для оцінки кадрового потенціалу важливо зрозуміти, які управлінські 
ролі домінують в організації, які управлінські ролі відсутні, які ролі представлені у вищому, середньому і 
низовому ланках управління. Організація буде функціонувати ефективно, якщо на вищому рівні 
корпоративного управління в ній будуть представлені управлінці і керівники, на середньому рівні – 
адміністратори і організатори, а в низовій ланці – виконавці. Розподіл управлінських ролей важливо 
проаналізувати за функціональними напрямками організації; 

в) вміння проектувати. Сучасна організація не може ефективно функціонувати в мінливому 
середовищі, якщо не буде забезпечена достатньою кількістю людей, які вміють створювати технології 
реалізації діяльності і вирішення проблем в конкретних ситуаціях. Основна характеристика людей, здатних до 
проектувальної діяльності – вміння будувати процес досягнення діяльності, орієнтуючись на результат і умови; 

г) наднормативну активність – орієнтація співробітників організації на перевищення завдань, які були 
перед ними поставлені, здатність робити завжди трохи більше, ніж було наказано; 

д) інноваційний потенціал. Здатність співробітників організації приймати нестандартні, нетрадиційні 
рішення; 

е) здатність до навчання. Орієнтація на оволодіння новими знаннями й уміння швидко опановувати 
ними в процесі самої діяльності [1]. 

Важливою, але до кінця не вирішеною залишається проблема оцінки трудового потенціалу, за 
допомогою якої можна вимірювати і інтенсивно використовувати як особистий трудовий потенціал, так і 
організації в цілому. Процес оцінки індивідуальної діяльності персоналу та його прозорість підвищують 
мотивацію і авторитет керівника. Вибір методів оцінки – складне завдання, яке повинна враховувати численні 
фактори зовнішнього і внутрішнього середовища [2]. 

На практиці застосовуються такі методи вимірювання трудового потенціалу: кількісна оцінка 
(проводиться, як правило, лише в відношенні окремого працівника за такими показниками, як стать, вік, стаж, 
рівень освіти і т. д.), бальна оцінка ( проводиться по 7–10 бальною шкалою щодо показників, що 
характеризують вік, здоров'я, підготовку працівника та ін.), об'ємну величину трудового потенціалу організації 
можна встановлювати через сукупний фонд робочого часу, виражений в людино–годинах [3]. 

Величина трудового потенціалу організації визначається за формулою 1.1 або 1.2. 

нпкп ТФФ     (1.1) 

смп ТДЧФ **    (1.2) 

де пФ – сукупний потенційний фонд робочого часу організації, год .; 

кФ – величина календарного фонду робочого часу, год .; 

нпТ – не резервостворюючі неявки і перерви, год. (тобто регламентовані витрати, які є необхідними – 
вихідні і святкові дні тощо); 

Ч – чисельність працюючих, чол .; 
Д – кількість днів роботи в періоді, дн .; 

смТ – тривалість робочого дня, год. 
Кадровий потенціал підприємства менше трудового потенціалу підприємства на величину потенційних 

можливостей некваліфікованих і малокваліфікованих робітників, позаштатних працівників та сумісників. В 
цьому і полягає їх основна відмінність. 

Трудовий потенціал організації може бути розрахований і за формулою 1.3. 

пкркрр ККЗЗЧТП ****   (1.3) 

де рЧ – загальна чисельність персоналу, чол .; 
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рЗ – показник середньої тривалості трудової діяльності працівника протягом року, розраховується як 
середньозважена за кількістю працівників величина з урахуванням відпрацьованого ними часу (міс. / чол.); 

ркЗ – показник закріплюємості персоналу; 

кК  – показник кваліфікації робітників; 

пК – показник зростання продуктивності праці при різній віковій і статевій структурі колективу. 
Показник закріплюємості персоналу розраховується за формулою 1.4: 

)1( зз dлdЗ р    (1.4) 

де зd – питома вага закріпилися працівників,%; 
л – тривалість періоду трудової діяльності працівника, прийнятого, але не закріпився в організації. 

Показник кваліфікації працівників розраховується за формулою 1.5: 
)1(V1  мК к   (1.5) 

де V – питома вага кваліфікованих працівників в загальній чисельності; 
м – коефіцієнт редукції праці, приймається рівним тарифного коефіцієнта, що відображає кваліфікацію 

працівника (складність праці) в діапазоні від 0,1 до 6,0 [3]. 
Неможливо віддати перевагу жодній з названих оцінок. Але деякі з них мають більш оперативний 

характер, а, отже, застосовуються частіше. Інші, внаслідок організаційних і виробничих факторів, 
застосовуються з великими часовими інтервалами, що не може не спричинити зниження впливу цієї оцінки на 
професійний розвиток особистості. Ці чисто тимчасові відмінності можуть створити у особистості установку до 
більш відповідального реагування на оперативні оцінки. З меншою енергією здійснюється реагування на 
оцінювання з тривалим часовим інтервалом. Щоб значимість його залишалася на високому рівні, це 
оцінювання повинно бути особливо ефективно за своїми наслідками. В першу чергу необхідно підвищувати 
значимість оцінювання праці з боку колективу. 

Тим часом, в практиці використання оцінок ця істина розуміється далеко не завжди. В результаті в 
колективі, оцінки якого не беруться до уваги, складається несприятливий психологічний клімат або, навпаки, 
здійснюється консолідація колективу на основі цінностей та інтересів, що суперечать лінії керівництва. При 
розбіжності оцінок, що йдуть з різних джерел, необхідно самим ретельним чином розібратися в причинах. 

Причиною розбіжності в оцінках нерідко буває відмінність в пріоритетах, які надаються тій чи іншій 
стороні діяльності або, кажучи інакше, відмінності в образі, в уявленнях діяльності. Нерідко оцінка дається по 
допоміжному в професійному відношенні аспекту діяльності. 

Таким чином, щоб оцінка була дієвою, а сенс її був зрозумілий як проводять оцінку, так і отримує її, 
вона повинна проводитися за основним змістом діяльності, за тими її аспектами, які прямо пов'язані з 
професійною кваліфікацією. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ HR–МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 
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м. Одеса 

 
У наш час в Україні наявні проблеми у соціально–трудовій сфері. Вони пов’язані з високим рівнем 

безробіття, незбалансованістю між попитом і пропозицією на трудові ресурси, дефіцитом кваліфікованих 
спеціалістів, відсутністю новітніх методів управління колективом. Таким чином, регулювання ринку праці як 
складової економічної системи посідає одне з головних місць у подоланні проблеми забезпечення соціально–
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економічного розвитку України та її регіонів і потребує глибоких теоретичних досліджень. Звичайно, всі 
процеси, які відбуваються на ринку праці, впливають на економіку країни. 

Проблеми та перспективи розвитку HR–менеджменту є дуже актуальними в діяльності організацій, 
компаній, підприємств, тому активно досліджується такими вченими та економістами як: О. М. Руденко [1], 
Сочинська–Сибірцева І.М. [2], Штурхецький С.В. [3], Коул Джеральд [4], Чевганова В.Я., І.А. Брижань [5].  

Метою даної роботи є розгляд проблем та перспектив розвитку HR–менеджменту в Україні, пошук 
дієвих способів подолання кризи у сфері управління. Перш за все потрібно дати визначення самому поняттю 
управління персоналом та HR–менеджменту : 

HR – менеджмент як концепція соціально–економічної діяльності – це стратегічний і цілісний підхід до 
управління найбільш цінними активами організації, а саме – людьми, які роблять свій внесок задля досягнення 
цілей організації. 

Управління персоналом – це сфера управління, яка охоплює людей та їх взаємовідносини в рамках 
організації. Управління персоналом намагається досягнути як ефективності, так і справедливості…Воно 
спрямоване на об’єднання чоловіків і жінок в ефективну організацію, яка дає можливість кожному внести свій 
особистий внесок в успіх розпочатої справи. Управління персоналом намагається забезпечити справедливі 
умови зайнятості і роботу яка приносить задоволення для всіх співробітників [6]. 

Менеджери намагаються мати вдало організований, кваліфікований, ініціативний персонал, який буде 
виконувати поставлені завдання, підвищувати прибуток та рейтинг компанії. 

Застосовуючи застарілі методи управління для подолання проблем виробничо–господарської 
діяльності організації ми отримуємо відсутність систематичності та комплексного підходу до управління 
персоналом. Щоб вирішити цю проблему необхідно орієнтуватися на розробку та впровадження нових, 
ефективних способів функціонування у реальних та перспективних планах організації . На українських 
підприємствах в наш час наявна проблема повної відсутності діючої та встановленої технології прийняття 
стратегічних рішень ,що має велике значення для управління персоналом. 

Для ефективного HR–менеджменту необхідний розвиток п’яти основних функцій управління, таких як: 
організація, планування, мотивування, контролювання та регулювання. Покращення цих функцій дасть 
поштовх до вирішення проблем в управлінській діяльності. 

На управління персоналом та людськими ресурсами впливають нові ринки збуту,які мають певні 
вимоги до рівня спеціалістів,конкурентні переваги фахівців,періодичне підвищення кваліфікації , умови праці, 
застосування технологій та новітніх програм,низька мобільність робочої сили, високий рівень трудової міграції. 
Велику роль відіграє мотивація персоналу у роботі, розвитку компанії , виконанні стратегічних цілей, 
згуртованості та сумісній праці. Нажаль, в Україні на даному періоді в більшості випадках мотивація на дуже 
низькому рівні. Це пояснюється низькою заробітною платою, поганими умовами праці, відсутністю державної 
підтримки, відсутністю гідних робочих місць, неналежним управлінням та ставленням до працівників. 

Основними напрямами поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення є [7]: 
1. Розвиток сфери застосування праці та стимулювання зацікавленності роботодавців у створенні нових 

робочих місць. 
2. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової 

міграції. 
3. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення. 
4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних 

конкурувати на ринку праці. 
Персонал також виступає як функціональна підсистема та ресурс для інноваційного розвитку 

підприємства. На даному етапі наявна необхідність максимального використання людського потенціалу, який 
виступає як головна конкурентна перевага. HR–менеджмент направляє ресурси на оптимізацію витрат, 
досягнення встановлених цілей підприємства. 

Нині систему управління персоналом підприємств можна охарактеризувати все ще як «перехідну» [8]. 
Загалом,у быльшості випадків служба управління кадрами підприємств орієнтується на миттєві потреби,а 
стратегічні дії не опрацьовуються .Це надає лише тимчасове покращення ситуації, проте не усуває всі 
проблеми,існуючі у кадровому управлінні. Таким чином,зміни у сфері управління вимагають також і змін у 
критеріях оцінки та системі пріоритетів. 

 Менеджери намагаються мати вдало організований, кваліфікований, ініціативний персонал, який буде 
виконувати поставлені завдання, підвищувати прибуток та рейтинг компанії. 

Так можна зробити висновок,що для покращення стану HR–менеджменту в Україні необхідно 
налагодити баланс між попитом та пропозицією на трудові ресурси, підвищувати професійний рівень кадрів, 
вводити новітні технології та методи з відбору та розвитку працівників, підвищувати рівень їх мотивації . 
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Залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на підприємство є складним багатоаспектним процесом, 

що є відмінним у кожному окремому випадку і вимагає ситуаційного підходу. Цей шлях отримання 
інвестиційних ресурсів потребує в свою чергу активізації інтелектуальних, матеріальних, людських та 
фінансових ресурсів підприємства. Щоб забезпечити його результативність, підприємству необхідно 
систематизувати свою діяльність, спрямовану на пошук інвестора, налагодження комунікації з ним та освоєння 
інвестицій. 

Головним компонентом системи залучення ПІІ на підприємства є її суб’єкти, що безпосередньо 
взаємодіють задля досягнення поставлених цілей та мають можливість цілеспрямованого впливу на об’єкт 
залучення – ПІІ. За визначенням «Енциклопедії інвестицій» суб’єктом є «носій певного виду і сфери діяльності; 
джерело активності, спрямованого на об’єкт» [2]. Суб’єктами інвестиційної діяльності є «сукупність фізичних і 
юридичних осіб – безпосередніх інвесторів і учасників інвестиціи ̆ноі ̈ діяльності» [3].  

Таким чином, суб’єктами прямого іноземного інвестування є учасники цього процесу, яких на основі 
результатів проведеного дослідження пропонується поділяти на головні та другорядні. Головними суб’єктами є 
безпосередньо підприємці, які представляють інвестиціи ̆нии ̆ проект і відповідають за побудову, 
функціонування та розвиток системи залучення ПІІ на підприємство, та прямі іноземні інвестори, від мотивів та 
преференцій яких залежатиме перебіг та результат залучення ПІІ.  

Іноземнии ̆ інвестор також проявляє свою підприємницьку сутність, оскільки бере на себе 
підприємницький ризик і вкладає власні, запозичені чи залучені матеріальні або нематеріальні активи в 
обраний об’єкт інвестування.  

У подальшому дослідженні пропонується використовувати поділ прямих іноземних інвесторів на три 
види, який узагальнив В. Г. Федоренко [1–3]:  

а)транснаціональні компанії (ТНК);  
б) інституціи ̆ні інвестори (зокрема, фонди прямих інвестицій чи міжнародні фінансові організації, такі 

як МФК та ЄБРР); 
в)приватні інвестори (інвестори–підприємці). 
Однак, не доцільно обмежувати першу категорію лише ТНК, тому пропонується розширити і ̈ї значення 

до більш загального поняття «стратегічні інвестори» з метою включення до цієї групи і менших за розміром, 
однак ідентичних за мотивами підприємств.  

Характерними особливостями стратегічних інвесторів є те, що вони прагнуть володіти контрольною 
або ж близькою до неі ̈ часткою власності статутного капіталу, що вимагатиме зміну структури і системи 
управління цільового підприємства; також вони здійснюють свою господарську діяльність в тій самій або 
суміжній галузі, що і їх об’єкт інвестиціи ̆, за посередництва якого вони планують досягти стратегічних цілей 
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розвитку. Серед стратегічних інвесторів ТНК є основними суб’єктами прямого іноземного інвестування, 
оскільки на них припадає найбільша частка ПІІ за їх вартістю. До виникнення ТНК всі приватні іноземні 
інвестиціі ̈ здійснювались як портфельні, а з їх появою міграція капіталу набуває форми ПІІ.  

Зважаючи, що більшість інституціи ̆них інвесторів є пасивними портфельними інвесторами, під час 
аналізування проблеми залучення ПІІ на підприємства доцільно розглядати лише фонди прямих інвестиціи ̆. За 
результатами дослідження літературних джерел можна узагальнити, що такі фонди формуються з коштів 
інвесторів, які планують здійснити середньострокові капіталовкладення, терміном на 5–7 років з метою 
подальшого вилучення вкладених коштів з отриманням прибутку. До виду інституціи ̆них інвесторів належать і 
венчурні капіталісти, які асоціюються з фінансуванням нових підприємств або тих, що виборюють своє місце 
на ринку інноваціи ̆них продуктів, а відтак характеризуються високим рівнем ризику інвестицій. Їх характерною 
особливістю є здійснення інвестицій з чіткою стратегією виходу («begin with the end in mind») і метою – 
отримання прибутку на протязі 4–6 років.  

Другорядними суб’єктами системи залучення ПІІ на підприємство є державні органи влади та 
посередники (сукупність бізнес–асоціацій, промислових палат, консалтингових фірм, громадських організацій), 
які непрямо впливають на перебіг залучення ПІІ, формуючи зовнішнє середовище функціонування  

Як показує практика, ПІІ залучаються на підприємство під конкретнии ̆ інвестиціи ̆нии ̆ проект, якии ̆ 
може зацікавити іноземного інвестора.  

Зважаючи, що від кількісних і якісних характеристик інвестиціи ̆ного проекту, що пропонується на 
розгляд іноземному інвестору, залежатиме результат функціонування системи залучення ПІІ на підприємство, 
пропонується виділяти и ̆ого як окремии ̆ компонент системи. Привабливість будь–якого інвестиціи ̆ного проекту 
залежить від набору притаманних йому характеристик. Всі характеристики привабливості інвестиціи ̆ного 
проекту можна розділити на об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних характеристик відносяться ті показники, 
які визначають конкурентоспроможність проекту на ринку. Це показники інвестиціи ̆ного проекту, що 
визначають його дохідність та ризиковість, а також показники підприємницькоі ̈ діяльності сторони, що 
відповідає за його реалізацію, які базуються на достовірній та повній інформації. Суб’єктивні характеристики 
визначаються та формуються людським фактором. До суб’єктивних характеристик належать особисті якості 
характеру підприємців, інвесторів, а також осіб, які безпосередньо залучені до процесу та мають важелі вливу, 
і ̈х навики та можливості щодо налагодження партнерських зв’язків, ядром яких є довіра на психологічному 
рівні.  

Для підвищення ефективності функціонування системи залучення ПІІ на підприємство необхідно 
розуміти суть процесу вибору інвестором інвестиціи ̆ного проекту, де основними критеріями виступають і ̈х 
дохідність та ризиковість. Через обмеженість інформації, що є джерелом невизначеності, та асиметрію 
інформації оцінювання дохідності та ризикованості інвестиційного проекту ускладнюється, а вибір 
відбувається на основі певних критеріїв. Як підтверджують результати досліджень, інвестори та підприємці зі 
складною структурою (великі за розміром, наявністю досвіду) зазвичай використовують стандартизовані 
розроблені критерії, перевірені часом та кількістю здійснених угод, які базуються на об’єктивних 
характеристиках. Інвестори та підприємці із простою структурою («початківці – стартапери», «бізнес–ангели») 
зазвичай не мають виробленого механізму прии ̆няття рішень, тому їх вибір відбувається здебільшого на основі 
суб’єктивних характеристик. Причиною цього є нестача досвіду, а також обмежені ресурси на отримання 
об’єктивноі ̈ інформації.  

Припускається, що головні суб’єкти системи залучення ПІІ на підприємство зупиняються на 
оптимальному рішенні, тобто завжди обирається найкращии ̆ з доступних варіантів. В умовах значної ринковоі ̈ 
невизначеності і браку інформації про підприємство інвестори не є проактивними у прии ̆нятті рішення 
стосовно інвестування, що пояснюється в основному через складність побудови справедливоі ̈ картини про 
вартість інвестиційноі ̈ пропозиції. Таким чином, вибір відбувається на основі доступної інформації залежно від 
структури, досвіду, критеріі ̈в вибору та ресурсів, якими володіють головні суб’єкти системи залучення ПІІ на 
підприємства – інвестори та підприємці.  

Критерії відбору інвестиційних проектів іноземними інвесторами поділяються на такі групи: 
а) фінансові критерії (чиста теперішня вартість грошових потоків, індекс прибутковості, внутрішня 

норма дохідності, період окупності тощо);  
б) ринкові критерії (частка ринку, потенціал ринку до зростання, темпи зростання ринку, оцінка 

купівельноі ̈ спроможності споживачів, оцінка конкурентів);  
в) критерії оцінки людського капіталу (оцінка команди, рівня кваліфікації генерального директора та 

вищого керівництва, їх особистих якостеи ̆). 
Слід зазначити, що важливість кожноі ̈ групи критеріїв при відборі інвестиціи ̆них проектів буде 

відрізнятися в залежності від виду іноземного інвестора, його мотивів, а також виду самих ПІІ, що планується 
залучати/ здійснювати.  

Якщо розглядати випадок украі ̈нських підприємств, то зі сторони іноземного інвестора рішення 
здійснити ПІІ супроводжується такими умовами: 
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а) підприємство, що є потенціи ̆ним об’єктом для інвестицій функціонує в країні, що є менш 
розвиненою за країну іноземного інвестора, з притаманними лише її економічними, соціальними та 
культурними особливостями (корупція, бюрократія, культура ділового середовища). Поряд з великим 
потенціалом українського ринку та ризиком, що його супроводжує, ця умова лише підвищує невизначеність 
майбутніх результатів потенційно прии ̆нятого рішення; 

2) необхідність взаємодіяти з державними органами іноземної держави, яка впливає на прийняття 
інвестиціи ̆ного рішення через політику стосовно іноземного інвестування; 

3) необхідність досягти поєднання інтересів усіх сторін інвестиціи ̆ного процесу: підприємства, 
іноземного інвестора, державних органів.  

Отже, підприємства, що націлені на залучення ПІІ, перебувають в умовах високої конкурентності 
ринку ПІІ та наявності асиметрії інформації, що спричинює невизначеність, ризик та складність міжнародного 
середовища, в якому прии ̆маються управлінські рішення щодо ПІІ. Незважаючи на технологічний прогрес в 
комунікаційних мережах (Інтернет, авіасполучення), який зменшує фізичні відстані та сприяє сторонам 
прямого іноземного інвестування в пошуку необхідної інформації та налагодженню контактів, зберігається 
«культурна відстань», яку слід враховувати в міжособистісних комунікаціях сторін. Тому залучення ПІІ на 
підприємство передбачає складнии ̆ процес, що вимагає підготовки і проективності у вивченні можливостеи ̆ 
ринку капіталу, мотивів та особливостеи ̆ процесу прии ̆няття рішення про здійснення ПІІ іноземним інвестором, 
а також налагодження системної роботи у цьому напрямку з метою досягнення визначених на підприємстві 
цілей  
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Конкурентоспроможність підприємства, організації – це багатогранне поняття, що включає в себе, по 
суті, всі характеристики, функціональні області діяльності організації, а виражається у бажанні споживачів – 
купувати саме її товари (та / або послуги) і не мати в подальшому споживанні жодних претензій, партнерів – 
підтримувати бізнес–зв’язки, які відзначаються двосторонньою вигідністю; персоналу – бажанні працювати, 
внутрішній переконаності в престижності зайнятості в організації. Конкурентоспроможність організації формує 
не лише імідж, її образ в бізнес–середовищі, але й чистий прибуток, що має стійку тенденцію до зростання, не 
тільки в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. 

Конкурентоспроможність сучасної організації насамперед, на наш погляд, спирається на: 
– якість: менеджменту, продукції, послуг; персоналу; 
– цінові параметри: продукції, послуг, управління, персоналу; 
– фінансовий менеджмент – управління фінансовими потоками організації, формування належного 

рівня фінансової стійкості та її підтримка; 
– інноваційний менеджмент – рівень розробки, впровадження, управління новаціями та інноваціями; 
– інвестиційний менеджмент – відбір, аналіз, формування інвестиційного портфелю, контроль та 

управління інвестиційними проектами; 
– менеджмент персоналу: формування та раціональне використання потенціалу працівників, ефективна 

мотивація та система розвитку; 
– маркетинговий менеджмент – ефективне дослідження та взаємодія з ринковим середовищем, в т. ч. 

дослідження потреб та задоволення, перевершення очікувань споживачів; вивчення сильних та слабких сторін 
конкурентів тощо; 

– стратегічний менеджмент – є, на нашу думку, інтегруючою складовою, адже, включає в себе все вище 
перелічене і визначає орієнтири для руху організації в майбутньому. 
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Зростання значення людського фактору у діяльності організації в цілому, і в формуванні її 
конкурентоспроможності зокрема, визначає необхідність приділення більшої уваги саме персоналу. 
Конкурентоспроможність персоналу напряму пов’язана із конкурентоспроможністю організації. Існує декілька 
концептуальних підходів до визначення змісту поняття «конкурентоспроможність» персоналу [1, с. 20; 2, 22–
23]: 

– ринковий (кон’юнктурний) підхід – розглядає конкурентоспроможність персоналу як певну 
субстанцію конкурентних переваг, як сформовану в результаті цільових інвестицій сукупність агрегованих 
властивостей працівників (фізичних, освітньо–кваліфікаційних, моральних та ін.), що дають їм можливість 
відповідати вимогам конкурентного ринку, попиту роботодавців і залучатися до відповідного виду діяльності. 
При цьому привабливими для працедавця можуть бути лише конкретні компоненти трудового потенціалу 
працівників; 

– споживчий підхід – конкурентоспроможність персоналу розглядається не лише з позицій 
відповідності характеристик працівників потребам роботодавців, але й з точки зору їх здатності забезпечувати 
найвищу ефективність споживання трудових послуг в умовах конкретного підприємства та досягати кращої 
реалізації інтересів роботодавця та потреб персоналу; 

– функціональний підхід – конкурентоспроможність персоналу розглядається як здатність працівників 
реалізовувати наявні в них конкурентні переваги та забезпечувати конкурентоспроможність підприємства; 

– компетентісний підхід – конкурентоспроможність персоналу розглядається як сукупність 
професійних, особистісних та інноваційних компетенцій усіх працівників підприємства, які розвинуті 
відповідно до його потреб, формують відповідну модель поведінки персоналу і визначають його спроможність 
забезпечити найкращі результати виробничих завдань та способи досягнення цілей організації. При цьому 
компетенції значною мірою залежать від ефективності управління персоналом. 

Варто зазначити, що всі підходи є комплементарними, узагальнюючи їх, можна визначити 
конкурентоспроможність персоналу як сукупність фізіологічних, психологічних, освітніх, кваліфікаційних, 
компетентнісних характеристик персоналу, які визначають та сприяють нарощуванню потенціалу та 
ефективності господарської діяльності організації. 

Нами було проведене дослідження: менеджерам та їх підлеглим було запропоновано визначити 
конкурентні переваги персоналу, тобто для дослідження було обрано керуючу та керовану системи організації. 

Дослідна група – представники п’яти організацій різного спрямування (чотири – комерційні, одна – 
некомерційна). Результати опитування наведені в табл. 1. 

Згідно проведеного аналізу результатів дослідження, визначені конкурентні переваги персоналу, 
запропоновані респондентами і згруповані у шість груп, які мають рейтингові оцінки, що різняться у керівників 
і підлеглих. Так, управлінці перше місце віддали «рівню освіти та кваліфікації», друге – «стажу», третє – «стану 
здоров’я»; підлеглі ж перше місце віддали «стану здоров’я», друге – «рівню освіти та кваліфікації», третє – 
«стажу». 

Таблиця 1 – Конкурентні переваги персоналу (результати опитування) 

Переваги Зміст Рейтинг 
менеджери підлеглі 

Стан здоров’я Міцне здоров’я – запорука результативної роботи персоналу 3 1 
Рівень освіти та 
кваліфікації 

Визначає не лише виробничу, але й соціальну ефективність та 
результативність 1 2 

Стаж  Досвідчений персонал більш ефективно виконує поставлені завдання та 
швидше адаптується до змін 2 3 

Вік Молодий та середній вік персоналу визначає рівень його енергійності та 
працездатності 4 4 

Особисті якості Рівень самоорганізації, самоменеджменту, відповідальності та 
дисциплінованості, лояльності до організації  6 6 

Професійна 
мобільність 

Взаємозамінність, взаємодопомога, готовність розширювати власні функції 5 5 

 
Показово, що відносно конкурентних переваг «вік», «професійна мобільність» «особисті якості» 

вибори обох груп респондентів співпали. Присудження останнього місця в рейтингу «особистим якостям» 
опитуваними було пояснено тим, що психологічні характеристики персоналу є сформованими, а частина – 
вроджені, але дану систему переваг можна також цілеспрямовано сформувати спільними зусиллями 
керівництва та працівників. 

На наш погляд, виявлені невідповідності оцінок, пов’язані із недоліками кадрової політики 
досліджуваних підприємств. Адже, за наявності ефективної структурованої кадрової стратегії і тактики, що й 
будуть виражатися через кадрову політику, і керівництво, і підлеглі мають одновекторне сприйняття вимог, 
очікувань та потреб обох ланок управління. 

Виходячи із визначеної значимості конкурентних переваг персоналу (орієнтуємося на оцінки 
менеджерів), визначимо систему напрямків забезпечення, підтримки та збільшення рівня його 
конкурентоспроможності: 
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1) безперервне, планове, структуроване та цілеспрямоване навчання персоналу та підвищення його 
кваліфікації; 

2) створення передумов для тривалої (безперервної) зайнятості в організації: організаційні, 
мотиваційні, соціальні важелі; 

3) ефективний health–менеджмент; 
4) поміркована програма найму та розвитку персоналу, а також його вивільнення; 
5) управління кар’єрою; 
6) розвиток організаційної культури, використання всіх засобів її впливу на формування 

корпоративного, командного духу – з одного боку та розкриття індивідуального потенціалу кожного 
працівника – з іншого. 

На закінчення можна зазначити, що конкурентоспроможність персоналу – це один з найбільш 
важливих елементів для успішного функціонування сучасної організації. Тому, в процесі діяльності вона 
повинна приділяти достатньо уваги даному аспекту діяльності, проводити оцінку конкурентоспроможності 
персоналу, виявляючи сильні і слабкі його сторони, приділяти увагу системному підвищенню 
конкурентоспроможності персоналу організації на постійній основі. 
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Креативність, що належить до важливих компетенцій менеджерів, впливає на конкурентоспроможність 
компанії. Здатність творчого мислення є особливістю кожного лідера, який знаходиться у постійному пошуку 
нових ідей, стикається з проблемами, які часто потребують нестандартних рішень. Креативне мислення є 
суттєвою ознакою всіх аспектів прийняття управлінських рішень. Воно стимулює нові думки, переформатовує 
існуючі знання та допомагає аналізувати гіпотези, щоб сформулювати нові теорії, сформувати свідомість. Цей 
процес передбачає виявлення, вибір, обмін та об'єднання фактів, ідей та навичок. 

В сучасних соціально–економічних умовах щоб бути лідером, на думку К. Білецької, менеджер 
повинен відповідати наступним критеріям: 

– мати мультикультурні знання, бути здатним розуміти й спілкуватися з представниками різних 
культур;  

– мати глобальні технологічні компетенції: уміти використовувати технології для управління 
глобальною міжкультурною децентралізованою командною роботою й здійснення її координації;  

– володіти мистецтвом допомагати людям в управлінні процесами, що призводять до досягнення 
узгоджених цілей;  

– бути спроможним створювати, розвивати й підтримувати ефективні робочі команди в умовах 
глобального середовища [1, с. 59]. 

Попри безумовну важливість вищевказаних критеріїв зазначимо про ще один – креативність – здатність 
знайти та визначити проблему; генерувати значну кількість ідей; продукувати несхожі між собою проблеми 
(тобто мати гнучкість мислення); знаходити оригінальні відповіді, нестандартні рішення; удосконалювати 
об’єкт, додаючи окремі деталі; бачити в об’єкті нові ознаки, можливості для його нового використання (тобто 
аналізувати та синтезувати елементи проблеми) [1, с. 59].  

Серед факторів, що впливають на творче ставлення менеджерів до роботи, включають: 
– середовище, оточення менеджера, яке підтримує його у творчій діяльності, створює та підтримує 

сприятливий клімат для творчості, ставиться з розумінням до творчих ініціатив; 
– робоча атмосфера, колективна робота, що сприяє дискусії, створенню творчих ідей; 
– стиль управління (власне менеджера та керівництва вищої ланки) – автократичний, не сприяє 

розвитку творчості в компанії, пригнічує самостійність і незалежність працівників при пошуку рішень проблем; 
– вдала розстановка працівників за посадами; 
– чіткість розподілених обов'язків і завдань між працівниками; 
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– конструктивна критика, що надає працівникам чіткі керівні принципи щодо очікуваної поведінки, 
яка, у свою чергу, буде відповідати цілям компанії. 

Раніше креативність вважалася елітарною ознакою, вродженим хистом, специфічним талантом, яким 
наділені в основному творчі особистості. Сьогодні креативність розглядається науковцями скоріше як 
егалітарна характеристика, якій можна і треба навчатися. 

На сьогоднішній день розроблено багато методів і методик для створення ідей, які підтримують творчі 
процеси, а також сприяють впровадженню інновацій. Найбільш ефективні та найбільш бізнес–орієнтовані з них 
представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 – Методи розвитку творчого мислення 
Метод Зміст 
Мозковий штурм 
(Алекс Осборн) 

відбирається група кваліфікованих експертів, але оцінки і висновки робляться в ході 
засідання. Всі експерти діляться на дві групи: перша генерує ідеї (виставляє оцінки), а 
друга – їх аналізує 

Синектика (У. Дж. 
Гордон) 

застосовується для вирішення проблем і пошуку нових ідей за допомогою використання 
аналогій і перенесення завдань, які виникли, на готові рішення, що існують в різних 
сферах і галузях 

Стратегія 
блакитного океану 
(Чан Кім і Рене 
Моборн) 

зниження витрат відбувається за рахунок скасування і зниження факторів, щодо яких іде 
конкуренція у конкретній галузі. Цінність для покупця зростає завдяки створенню й 
розвитку факторів, які ця галузь до того ніколи не пропонувала. 

Морфологічний 
аналіз (Фріц Цвік) 

знаходження способу розв’язання поставленої проблеми шляхом виокремлення та 
комбінування основних структурних елементів, що дає змогу систематизувати 
різноманітні варіанти вирішення певного завдання та обрати найбільш доцільні з них 

Латеральне 
мислення (Едвард 
де Боно) 

спосіб пошуку вирішення проблем за допомогою незвичайних методів, ігнорованих 
логікою 

Сценарний аналіз повинен дати набір детальних описів послідовності подій, які з прогнозованою 
вірогідністю можуть призвести до бажаного або планованому кінцевому стану або до 
можливих наслідків, при розглянутих сценаристом варіантах розвитку 

 
Зазначену тезу підтверджують емпіричні дослідження науковців. В одному з полтавських закладів 

вищої освіти за допомогою опитування було проведено аналіз розвитку креативно–інноваційного потенціалу 
майбутніх менеджерів, за результатами якого виявлено, що значна частина студентів повністю або частково не 
відповідають висунутим вимогам щодо готовності здійснювати креативну та інноваційну професійну діяльність 
[2]. Такі висновки актуалізують необхідність впровадження в професійну підготовку майбутніх менеджерів 
технологій розвитку творчості та креативності. 

На користь наведеного вище висловлювання вказує й той факт, що розвиток креативності в Україні 
здійснюється переважно в рамках тренінгових компаній, орієнтованих переважно на досвідчених фахівців. 
Проте короткострокові тренінги та курси не вирішують проблему, оскільки розвиток стійких навичок 
креативності можливий лише на регулярній основі протягом досить тривалого часу. Тому виникає необхідність 
перегляду сформованої системи підготовки: розвиток креативності як основний професійної компетенції має 
стати головною метою протягом всього періоду професійної підготовки менеджерів [3, с. 69]. 

Отже, соціально–економічний розвиток вимагає від сучасних менеджерів креативного, неординарного 
бачення ситуації, вміння мислити творчо, генерувати ідеї та нестандартні рішення. Здобуття подібних знань, 
навичок і досвіду має закладатися у процесі навчання у закладі вищої освіти, продовжуватися у формі 
самонавчання, курсів, тренінгів та практичної професійної діяльності. Лише креативні лідери здатні ефективно 
працювати над пошуком нових конкурентних переваг своєї організації. 
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В сучасних організаціях існує велика кількість факторів впливу, а саме: на зовнішнє середовище 

впливає глобалізація, швидкі технологічні зміни та жорстка конкуренція; на організаційні зміни впливають 
альянси, нові структури та ієрархії, нові способи присвоєння роботи та дуже великі темни змінності; зміни у 
робочій силі, включаючи пріоритети працівників, їх можливості та демографічні показники. В межах цих 
організацій існує потреба та можливість для для кадрових ресурсів зайняти провідну роль у наданні допомоги 
організаціям у навігації по цим переходам. Але для того, щоб зайняти провідне місце, людські ресурси повинні 
збільшити свою реальну цінність. 

Роль людських ресурсів розвивається на протязі певного часу. Наприклад, перехід від “персоналу” до 
“людських ресурсів” був частиною руху, щоб признати цінність співробітників як організаційного ресурсу та 
був спробою усунути певні ознаки, які асоціювались із повільним, бюрократичним відділом персоналу. Цей 
ярлик був своєрідним поштовхом для людських ресурсів стати стратегічними партнерами із лідерами бізнесу – 
внести свій вклад у прийняття важливих бізнес–рішень, повідомити про критичні переходи та розвити цінність 
співробітників[4].  

Дэйв Ульрих забезпечує шлях до наступного покоління людських ресурсів “Чемпіони в області 
людських ресурсів: наступна повістка дня для підвищення цінності та представлення результатів”(1997). Він 
описую широкий спектр підходу до надання послуг людських ресурсів, який відповідає потребам як 
співробітників, так і роботодавців, та позиціонує людські ресурси як значний вклад в успіх організації[1]. 

Ульрих представляє свій підхід з точки зору результатів, за які має відповідати відповідальний 
персонал: виконання стратегії, адміністративна ефективність, вклад співробітників та здатність до змін. 

В ході реалізації і цих чотирьох областях, він описує чотири відповідні ролі для Human resources 
manager(далі “HR”) у бізнесі: 1) як стратегічний партнер, який працює для узгодження людських ресурсів та 
бізнес–стратегії, 2) як адміністративний експерт, який працює над удосконаленням організаційних процесів та 
базових послуг людських ресурсів, 3) як чемпіон по роботі, прослуховування та реагування на потреби 
співробітників, 4) як агент змін, який управляє процесами змін, для підвищення ефективності організації. Одна 
із унікальних ознак підходу Ульриха полягає в тому, що він включає в себе всі способи, якими людські ресурси 
можут представити цінність організації. 

Перехід до нової ролі в персоналі буде супроводжуватись новими проблемами для кожної групи 
людських ресурсів, але існують певні загальні кроки та дії, які підвищать ймовірність успіху. Наприклад: 

1. Сильне керівництво персоналом. Сильний лідер, у випадку серйозних змін, може розробити чітке 
бачення ситуації, спонукати інших до дій та допомагати при вирішенні проблем та досягненні цілей. Для того, 
щоб змінити роль людських ресурсів в організації, керівнику людських ресурсів необхідно працювати як 
всередині групи, так і з організаційними лідерами, щоб змінити очікування кожного.Успіх змін повністю 
залежить від здатності HR задовольняти реальні потреби організації та авторитет, який вона розвиває. 

2. Чіткий орієнтир майбутнього. Одним із способів, за допомогою якого HR може забезпечувати 
цінність, є чітке розуміння того, який вплив матимуть змінні фактори зовнішнього середовища, організації та 
робочої сиди, на бізнес, передбачення пов’язаних з цим потреб персоналу та будуть готові представити 
відповідні рішення для задоволення цих потреб. Наприклад, акцентуючи увагу на тенденціях на робочому 
місці, HR може прорахувати силу впливу конкретних змін на людей та процеси організації та бути готовим 
працювати з бізнес–лідерами так, щоб вирішити, як реагувати наперед[5].  

3. Гнучкість та креативніть. Група HR, яка буде успішною в майбутньому, буде реагувати на змінні 
потреби своєї організації–клієнта. Але традиційних видів діяльності та процесів може бути недостатньо для 
задоволення унікальних потреб майбутнього. Керівники HR, скоріше за все, будуть покладатись на творчість 
своїх груп для досягнення ефективних результатів. Зростаюча глобалізація ринку створить потребу як у 
гнучкості, так і в креативності, так як, компанії намагаються досягти успіху в нових місцях, з новою робочою 
силою та новими клієнтами[3]. 

В сучасному світі повністю змінилася роль людини у виробництві. Тепер це один із найважливіших 
стратегічних ресурсів компанії у конкурентній боротьбі. Компанія може мати найкращу техніку, найкращі 
виробничі технології, сприятливі зовнішні умови, невелику конкуренцію, але без вправного персоналу 
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високоефективної роботи домогтись неможливо. Тому, сучасні компанії вважають доцільним та обов’язковим 
довгострокові капіталовкладення у формування та розвиток людських ресурсів.  

Однак, для ефективного функціонування персоналу, компанія повинна обрати сильного лідера, який 
має організувати роботи таким чином, щоб домогтися найефективніших результатів для компанії. Тому, 
пропоную вибірку стратегій, що, на мою думку, являються найефективнішими, які працюють над реагуванням 
на екологічні та організаційні зміни та забезпечують найкращі результати: 

1) Призначення бізнес–одиниці. Деякі компанії назначають співробітників HR конкретним бізнес–
одиницям, щоб дати можливість розвивати цілеспрямовані відносини з невеликою частиною бізнесу. Ці 
відносини можуть бути дотримані, коли людина HR має прямі відносини із лідером бізнес–одиниці. В цих 
ситуаціях, центральна група HR предоставляє інформацію та послуги розподіленим представникам HR, які 
потім представляють послугу особисто в бізнес–підрозділ. Перевага цієї структури полягає в тому, що вона 
сприяє гнучкості та креативності, так як локальні співробітники HR можут змінювати та адаптувати процеси та 
послуги задля задоволення потреб своїх призначених бізнес–одиниць.  

2) Центри передового досвіду. Так як, організації зростають завдяки злиттю та поглинанню, вони часто 
опиняються з декількома групами HR. Вони можуть бути дублюючими або взаємодоповнюючими. Коли вони 
дублюють один одного, можуть піддаватися скороченню, залишаючи відділ, який не зможе обслуговувати усі 
сфери бізнесу, а також, вони звикли, що, в свою чергу, може підірвати довіру до HR. Я пропоную 
використовувати декілька HR–груп по–різному. Один із підходів – створення центрів передового досвіду, в 
яких групи HR у різних частинах компаніях розвивають свій досвід у певній області та обслуговують потреби 
більш великої компанії в цій області [2].  

3) Обертання робочого місця. Один із способів, щоб залучити увагу до бізнесу в HR та навпаки, 
полягає в тому, щоб повернути лінійних менеджерів у функцію HR на протязі декількох періодів часу. Ці люди 
часто слугують перевірками реальності для групи HR, а потім, при підвищенні уваги значення HR, 
повертаються до своєї лінійної функції при завершені обертання. Цей підхід краще за все працює тоді, коли 
тривалість завдання достатня для того, щоб надати людині, яка обертається, достатньо часу, щоб опанувати 
деякі області HR.  

4) Збільшення можливостей лінійних менеджерів. Частина майбутньої моделі HR полягає в тому, щоб 
відповідальність за діяльність по управлінню персоналом була розподілена між керівництвом та персоналом 
HR. Такий відхід дозволяє керівнику більш повно приймати участь в розробці та направленні співробітників, а 
HR – як ресурс. Однак, необхідна умова – ці менеджери повинні мати можливості, які необхідні для успішного 
вирішення проблем із співробітниками. Тому, багато компаній збільшують доступ лінійних менеджерів до 
інформації. Багато сучасних інформаційних систем HR та інтегровані системи управління персоналом 
установлюють спеціальні інструменти та данні на робочому столі кожного менеджера.  

Отже, важливе значення HR у 21 сторіччі, досягається за рахунок визнання та залучення різних ідей та 
перспектив в управлінні функцією HR. Також, стало зрозумілим, що HR – це невід’ємний фактор, який сприяє 
підвищенню продуктивності організації та посиленню конкурентоспроможності. Також, були запропоновані 
найефективніші стратегії реагування на зміни зовнішнього середовища та певні організаційні зміни, які 
забезпечують найкращий практичний результат. 
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В сучасному світі все частіше обговорюється проблема глобальної екологічної кризи, яка відбирає у 

майбутніх поколінь можливість елементарно задовольняти власні потреби. Значний вплив на екологічну 
ситуацію здійснює саме бізнес та промислове виробництво, це зумовлює необхідність створення ринку 
екологічно чистих товарів. Інноваційна діяльність підприємства сприяє нарощенню його конкурентних переваг, 
тобто підвищує рівень іміджу, так само як і діяльність,направлена на збереження навколишнього середовища, 
та підвищення корисності продукції.  

Еко–інновація відрізняється від інновації тим, що вона направлена не лише на більш ефективне 
задоволення власних потреб споживача, а й на задоволення потреб суспільства, збереження навколишнього 
середовища, тощо. 

Еко–інновація може здійснюватись у трьох напрямках: 
– розробка нового продукту; 
– створення нових екологічних технологій виробництва; 
– відкриття нових способів виробництва, що направлені на збереження навколишнього середовища, 

мінімізацію відходів. 
Обравши напрямок реалізації еко–інновації,необхідно обрати спосіб її впровадження на ринок, скласти 

маркетинговий план, стратегію. 
Брендинг (від англ. branding) – діяльність, процес щодо створення довгострокової переваги та 

лояльності до товару (продукту, послуги), які базуються на спільному посиленому впливі на споживача 
упаковки, товарного знака, об’єднаних певною ідеєю й однотипним оформленням, рекламних звернень, якості 
товару й іміджу товаровиробника та виділяють продукт серед конкурентів і створюють його позитивний образ 
в уяві споживача [1]. 

Виходячи з цього, можна зазначити, що під словом екобрендинг слід розуміти процес створення 
позитивної репутації товару в свідомості споживача шляхом наголошення на його екологічних атрибутах.  

До основних екологічних атрибутів, на які споживач звертає максимальну увагу, відносять: 
– корисність для здоров’я, природність, безпека; 
– виготовлення без застосування пестицидів, та штучних добрив; 
– не містить гормонів, добавок, ГМО; 
– захист та сприятливість для природи: родючість ґрунтів, біорізноманіття, належні умови утримання 

тварин; 
– запобігання забрудненню (ґрунту і води) та сприятлива для здоров’я виробників; 
– сприяння збільшенню важливої зайнятості та доходів у сільській місцевості [2]. 
Потенційний споживач органічної продукції є еко–орієнтованим. Для того, щоб «змусити» його обрати 

саме ваш товар на ринку аналогічних, необхідно виділити екологічні властивості товару та наголошувати на 
них таким чином, аби споживач сприймав ваш товар, який потрібно придбати в першу чергу.  

Розглянемо основні інструменти екобрендингу: 
а) підприємство може використовувати в рекламі свого еко–продукту образ чистої природної 

місцевості, або застосувати «легенду», що вказуватиме про походження товару з унікальної сировини; 
б) відмова від використання,пестицидів, барвників,консервантів вже дає змогу виробникові 

позиціонувати свій продукт як екологічно–чистий; 
г) споживач швидше віддасть перевагу продукту, що виготовляється на невеликому фермерському 

угідді, або сировиною якого виступає продукція невеликих ферм; 
д) філокопірайтинг передбачає вибір правильного найменування товару, яке наголошуватиме на 

екологічній направленості продукції. Цього виробники досягають за допомогою додавання до назви бренду 
кореневої морфеми Eco, префіксів Vita, Pure/чистий, Fit, Bio, Natur та ін. [3]; 

е) мерчандайзинг який визначається правильним розміщенням продукції (в супермаркетах на полицях з 
позначкою «Корисно» або «Екологічно чисто» або в спеціальних магазинах органічної продукції) [3]. 

Ринок екологічних інновацій в нашій країні можливо створити стабілізувавши внутрішню економічну 
та політичну ситуацію. Тоді вдасться залучити максимальну кількість закордонних інвестицій, яких не 
зупинятимуть інвестиційні ризики, які на даний момент дуже високі. Суб’єктами даного ринку виступатимуть 
фізичні особи у вигляді науковців та спеціалістів, підприємства, установи, організації, університети, фонди, 
тобто всі ті, хто безпосередньо бере участь в створенні екологічних інновацій. 

Необхідно зазначити, що ринок інновацій, зокрема екологічних, характеризується низкою відмінних 
рис [4]: 

– він традиційно є новим для організації, яка виходить на ринок (через новизну розробленого продукту 
доводиться мати справу з незнайомими споживачами); 

– він є нееластичним унаслідок обмеженого впливу цінової політики на обсяг збуту; 
– він характеризується обмеженою кількістю покупців і продавців. 
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Ідея екобрендингу відповідає сучасній концепції сталого розвитку, яка передбачає економічне 
зростання лише в контексті збереження навколишнього середовища, та єдності людства з довкіллям.  

Як відомо концепція сталого розвитку включає три основні складові: економічну, соціальну та 
екологічну: 

– економічна – базується на теорії максимізації сукупного доходу, який виробляється за умови 
збереження сукупного капіталу, що виробляє цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання 
обмежених природних ресурсів, використання екологічних, природо–, ресурсо– та енергозберігаючих 
технологій, а також відповідних форм капіталу (природного й штучного); 

– соціальна – орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних 
систем, в тому числі на зменшення руйнівних конфліктів між людьми. Невід’ємною складовою є справедливий 
розподіл матеріальних і духовних благ, а також збереження історико– культурного надбання; 

– екологічна – спрямовується на збереження цілісності природних систем. Особливе значення має 
життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери [5]. 

Для забезпечення безперервності процесу поліпшення екологічної діяльності система екологічного 
маркетингу передбачає наявність зворотного зв’язку: після впровадження високопріоритетних для 
підприємства заходів необхідно повернутися на стадію оцінки проектів і розглянути нові можливості для 
реалізації на основі оцінки споживчих переваг, можливості росту доданої цінності товару й торговельної марки. 

Проаналізувавши сучасний стан інноваційного ринку світу, можна зазначити, що дуже перспективними 
є наступні сфери: виготовлення електроенергії з альтернативних джерел; еко–транспорт; економне 
використання сировини, безвідходне виробництво; переробка сміття та ін. 

Задля більш ефективного та швидкого створення ринку екологічно чистих товарів, в різних країнах 
використовують певні види державного стимулювання (природоохоронні норми, субсидії підприємствам, 
платне право на забруднення навколишнього середовища, податкові пільги).  

В нашій країни до таких стимулювань можна віднести «зелений тариф», який дає змогу підприємствам 
виробляти електроенергію з альтернативних джерел на території власної фірми для забезпечення власних 
потреб, а залишки продавати за стабільно високими цінами,що зазначені в законі. До речі,в Україні один з 
найвищих рівень «зеленого тарифу». 

Виходячи з цього, можна доповнити поняття екобрендингу (екологічного маркетингу), мається на 
увазі, що це не лише спосіб просування екологічно чистої та безпечної продукції, а й просування екологічно 
спрямованого виробництва. Бо ніякого сенсу не матиме придбання «корисного» продукту, при виробництві 
якого навколишнє середовище постраждало в таких само масштабах як і при виробництві альтернативної 
продукції. 

Отже, масове впровадження екобрендигу як маркетингового ходу, дозволить переорієнтувати ринок, на 
якому органічна продукція стане пріоритетною. Це довгостроковий процес, основна мета якого зміна 
психології сучасного споживача, та переорієнтація його на споживання екологічно–інноваційних продуктів. 
Але важливо також переорієнтувати психологію виробника, стимулювати його не лише пільгами, а й дати 
змогу нести відповідальність перед суспільством за результати діяльності та її впливу на навколишнє 
середовище та кожного споживача окремо. В перспективі це однозначно призведе до позитивних змін: 
підвищення загального рівня здоров’я людства; мода на «правильне харчування та здорового способу життя»; 
мінімізація впливу бізнесу та промисловості на екологію; оптимізація підприємницьких та соціальних цілей 
бізнесу. 
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Корпоративна культура є специфічним елементом управління підприємством. Розвиток менеджменту в 

сучасних умовах вимагає нових підходів у вирішенні завдань керування персоналом і інтеграції в громадське 
життя й економіку. На зміну «ідеології контракту» тепер прийшла «філософія команди».  

На сьогоднішній день в Україні спостерігається збільшення уваги щодо необхідності впровадження 
коропоративної культури у діяльність підприємств. Так, дослідження проведені соціологами свідчать,що: 

 55% сучасних українських керівників вважають, що в ідеалі вона має бути на підприємстві; 
 40% наших підприємців намагаються сформувати її за допомогою західних технологій; 
 35 % визнають потребу у ній, але для цього в них не вистачає ні часу, ні ресурсів; 
 25% взагалі вважають її непотрібною [1]. 
У зв’язку із цим особливу актуальність набувають питання формування корпоративної культури, тієї 

нематеріальної складової керування на підприємстві, яка дає цілком відчутні результати й суттєво підвищує 
ефективність керування персоналом.  

Вивченню теоретичних і практичних засад формування та впровадження корпоративної культури у 
діяльність підприємств присвятили праці багато вітчизняних та закордонних вчених, зокрема таких, як К. 
Девіс, А. Кромві, Д. Ньюстром, Р. Рютінгер, Е. Шейн, Петруніна Ю.Ю, Борисов В.К., Д. Задихайло та інші. 

 Для вітчизняних дослідників проблеми корпоративної культури є відносно новими, мало 
розвинутими в нашій країні. І все ж перші ознаки щодо визначення цього поняття в Україні вже є. Так, за 
визначенням Задихайла Д. «Корпоративна культура – це сукупність правил і сталої практики в галузі 
корпоративного управління, що не отримала нормативного закріплення в законодавстві та базується на 
загальному культурному рівні суспільства, нормах моралі, діловій практиці тощо» [2]. 

 Корпоративна культура будь–якої організації – це система цінностей, установок й переконання 
співробітників, правил й форм взаємин між людьми. Корпоративна культура забезпечує адаптивну поведінку 
організації в зовнішньому середовищі, але в її основі лежить внутрішня консолідація, взаємодія й 
взаємокоординація, засновані на чіткої відповідальності й узгодженні інтересів, що створені усередині 
колективу фахівцями PR. 

Основні компоненти корпоративної культури: 
 місія організації, основні цілі та завдання її діяльності; 
 ціннісні установки, по яких оцінюються всі дії співробітників; 
 моделі поведінки співробітників у різних ситуаціях; 
 стиль керівництва організацією, тобто делегування повноважень, прийняття важливих рішень, 

зворотний зв’язок і інше; 
 діюча в компанії система комунікацій; 
 норми ділового спілкування між співробітниками організації і її клієнтами; 
 способи вирішення конфліктних ситуацій; 
 прийняті в організації традиції й звичаї; 
 символіка організації. 
Для того, щоб корпоративна культура суттєво впливала на ефективність діяльності організації 

необхідно, щоб усі співробітники підприємства ухвалювали й підтримували всі її компоненти. 
Виділяють чотири основні типи корпоративної культури: кланова, адхократічна, бюрократична, 

ринкова. Найбільш ефективною в умовах демократичної ринкової економіки є корпоративна культура із 
перевагою адхократичної культури. На жаль в Україні на сьогоднішній день переважною є кланова 
корпоративна культура.  

Корпоративна культура підприємства є внутрішнім ресурсом організації, який у даний момент 
недооцінюється керівництвом підприємств. Інвестиції в створення, розвиток і підтримку корпоративної 
культури при правильному підході швидко окупаються. 

Корпоративна культура організації протягом усього свого життєвого циклу видозмінюється. Зміни 
корпоративна культура обумовлені наступними факторами:  

 фундаментальна зміна місії організації; 
 зміна/посилення конкуренції на ринку; 
 значні технологічні зміни; 
 поглинання, злиття, спільні підприємства; 
 швидкий ріст організації і т.д. 
 Можна виділити три варіанти зміни корпоративної культури: революційний еволюційний та 

керований.  
Революційний шлях звичайно застосовується до організацій із застарілою корпоративною культурою, 

яка, щоб вижити потребує великомасштабних змін або повної заміни. Цей варіант супроводжується 
звільненням великої кількості співробітників, зміною керівництва, а можливо й профілю діяльності організації. 



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

74 

Еволюційний шлях більш характерний для стабільної організації, у якій всі процеси налагоджені й 
структуровані, де корпоративна культура не має потреби або в змінах або в зовнішніх керованих впливах. При 
такому сценарії ротація кадрів мінімальна, керівництво стабільне. 

Керований шлях більш характерний для нової організації., що росте, динамічно розбудовується. Цей 
варіант передбачає систематичне вдосконалювання всіх процесів в організації, зародження й становлення її 
корпоративної культури. У цей період наймаються й формуються найбільш кваліфіковані кадри, створюється й 
настроюється корпоративна культура. 

Ознаки компанії з розвиненою корпоративною культурою: 
 компанія пізнавана, має індивідуальність, яка стає її конкурентною перевагою; 
 у колективі переважає комфортна обстановка, позитивна атмосфера допомагає співробітникам 

досягати цілей компанії; 
 у компанії добре налагоджені інформаційні потоки. 
Позитивна корпоративна культура впливає на мотивацію, а та, у свою чергу – на фінансові показники 

компанії. Особливо це помітно на прикладі великих компаній. Корпоративна культура може виступати не 
тільки потужним інструментом керування персоналом, але й інструментом збільшення продажів. Вплив 
позитивного іміджу компанії, продуманої системи мотивації на рівень продажів прослідковується на прикладі 
цілого ряду компаній. На жаль більшість таких компаній знаходяться у закордонних країнах (MARS, Sony 
Corporation, IKEA та ін.) 

Важливим завданням корпоративної культури є робота на імідж, репутацію компанії. Для того, щоб 
мати можливість бути впізнаним максимально широкою аудиторією, необхідно мати стиль, що не тільки 
запам’ятовується, але й чітко прописані правила його використання. Для компаній ( насамперед, великих) є 
обов’язковим використання розробленого фірмового стилю.  

Разом з тим, для багатьох керівників вітчизняних компаній корпоративна культура залишається поза 
зоною уваги, і не прослідковується її зв’язок з фінансовими показниками.  

Головною умовою впровадження в організації корпоративної культури повинна стати відсутність 
подвійних стандартів, тобто єдині норми поведінки, цінності повинні розділятися всіма співробітниками 
компанії без винятку.  

Корпоративна культура найбільше потрібна не співробітникам, так як вони завжди можуть змінити 
культуру, що не влаштовує, перейшовши в іншу компанію. Більш зацікавленими у впровадженні сильної 
корпоративної культури є власники та керівники – тому що в компаніях з розвиненою корпоративною 
культурою бізнес розбудовується швидше, продуктивніше й з меншими витратами. 

Для впровадження корпоративної культури необхідні певні фінансові витрати. Причому суму витрат 
кожна компанія визначає самостійно, відповідно до фінансових результатів, сфери діяльності. При цьому, 
досвід ряду компаній показує, що найбільш оптимальною сумою, яку необхідно виділяти на корпоративні 
заходи є – 10–15 відсотків від прибутку компанії.  

Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогодні в Україні триває процес формування та 
становлення корпоративної культури. Незважаючи на актуальність теми корпоративної культури, і її очевидну 
вигідність для компаній лише мала кількість вітчизняних підприємств займаються цим питанням данним 
ступенем. Для того, щоб підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, потрібно формувати 
позитивну корпоративну культуру й, насамперед, позитивний імідж організації.  

 
Література: 
1. Савчук Л. Розвиток корпоративної культури в Україні. – Електронний ресурс : [Режим доступу] 

:http://personal.in.ua/article.php?ida=68 
2. Задихайло Д.В. Корпоративне управління: навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / Д.В. Задихайло, О.Р. 

Кібенко, Г.В. Назарова ; М–во освіти і науки України. – Х. : Еспада, 2003. – 687 с 
 
 
 

СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
Л.А. Некрасова, к.е.н., доцент  
О.О. Барабаш, к.е.н., доцент  

І.В Моторнюк 
Одеський національний політехнічний університет  

м. Одеса 
 

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 році, привів до створення в 2015 році 
об‘єднаних територіальних громад (далі ОТГ). Громада повинна ефективно відповідати зовнішнім викликам, 
таким як глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов’язаний з цим ріст 
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безробіття, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси. Відповіддю на ці та деякі 
інші виклики може стати перспективне планування ОТГ. 

Науково організоване стратегічне планування має спиратися на відповідну методологію. Найбільш 
поширеною у світовій практиці методикою стратегічного планування, яка знайшла своє застосування в Україні 
на початкових етапах запровадження стратегічного планування на рівні регіонів, передбачено такі 6 основних 
кроків [1, c.93]:  

1) підготовка до планування;  
2) формулювання бачення майбутнього;  
3) оцінювання ситуації, SWOT–аналіз;  
4) формулювання і вибір стратегічних цілей;  
5) підготовка плану дій та заходів;  
6) впровадження, а також моніторинг та оцінювання реалізації стратегії.  
Планування розвитку громади включає розробку соціально–економічного аналізу, SWOT– аналізу, 

визначення і відбору конкурентних переваг, і визначення концепції (бачення) розвитку і стратегічних цілей. Це 
часто називають стратегічною платформою або в нашому варіанті – стратегією розвитку ОТГ. 

На нашу думку, в умовах новоствореної ОТГ, якісне проведення соціально–економічного аналізу є 
критично важливим для забезпечення якості середньострокового планування ОТГ. Причина полягає в тому, що 
у новостворюваних ОТГ, умовно кажучи, відсутня «історія», і не можливо відстежити які фактори та умови 
матимуть суттєвий вплив на територіальну громаду саме як на соціально–економічну систему, а період 
ідентифікації цих чинників та умов, відбуватиметься упродовж 2015–2020 років. Тому потрібно провести аналіз 
територій, що ввійдуть в ОТГ. Визначити їх сильні та слабкі сторони, можливості розвитку підприємницької 
діяльності та залучення інвестицій; окреслити наявні ресурси, що мають виробничий потенціал; 
охарактеризувати склад трудових ресурсів, їх кваліфікаційний рівень і т.д. Цей аналіз буде покладено в основу 
розробки можливих сценаріїв розвитку громади, через якісну та ефективну взаємодію її елементів. Інакше 
кажучи, хороший соціально–економічний аналіз попереджає: від чого слід відмовлятися (де витрати 
перевищують вигоди), а також – куди потрібно спрямовувати ресурси (де є потенціал для розвитку). 

Необхідною умовою успішності планування, крім об’єктивного аналізу соціально– економічної 
ситуації в громаді є достатньо вірогідні прогнози, побудовані на статистичних даних і кількісних показниках, з 
урахуванням особливостей функціонування тих секторів і сфер економіки які є найбільш вагомими для даної 
території. Найважливішими прогнозами в контексті формулювання сценаріїв розвитку громади є 
демографічний та економічний прогнози. Демографічний прогноз – це передбачення кількості населення та 
його статевовікової структури. Економічний прогноз повинен ґрунтуватися на історичних трендах та аналізі 
зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на функціонування економіки громади, регіону та 
загальнодержавних прогнозах розвитку економіки через значні зв’язки економіки громади з економікою 
регіону та країни [2, c.39]. Важливим є зв’язок демографічного та економічного прогнозів, бо розвиток 
економіки безумовно залежить від очікуваної кількості осіб працездатного віку, а окремі сектори суттєво 
пов’язані з обслуговуванням окремих вікових груп. 

Бачення розвитку є поворотним пунктом в процесі розробки стратегії. Бачення служить основою для 
формування стратегічних цілей, опосередковано визначає вибір операційних цілей, а також відбір проектів та 
заходів по досягненню цих цілей. 

Наприклад, бачення розвитку громади Хотин: «Громада яка вибудовує партнерські відносини з 
бізнесом, здійснює максимальне сприяння та підтримку підприємницьких ініціатив, забезпечує високий рівень 
соціальних стандартів, ефективно використовує наявні ресурси, створює умови для залучення прихильників 
активного відпочинку з усієї області» [3]. Таким чином, дана громада має такі стратегічні цілі: побудова 
партнерських відносин з місцевим бізнесом і максимальне сприяння його розвитку; популяризація 
туристичного та рекреаційного потенціалу; покращення якості життя в громаді. 

При визначенні цілей економічного розвитку ОТГ фокусуються на [4, c.48]:  
1) прискоренні та сприянні розвитку нових видів бізнес–діяльності, які засновані на наявних у громаді 

ресурсах; 
2) збереженні якомога більшого числа робочих місць у традиційних з точки зору зайнятості секторах 

підприємницької діяльності.  
Перша група явно включає в себе нові види економічної діяльності, які можуть мати значну вагу для 

місцевого економічного розвитку через зростання виробництва і створення нових робочих місць. Друга група 
зазвичай складається із заходів, секторів і індустрій, які раніше були основою економічного розвитку, але деякі 
з яких зіткнулися з труднощами через нездатність своєчасно і адекватно пристосуватися до змін. 

Слід зазначити, що вибір пріоритетних цільових груп у сфері економічного розвитку істотно залежить 
від основних економічних характеристик громади. Залучення інвесторів, як правило, важливо в громадах з 
невеликою кількістю місцевих підприємств і відсутністю підприємницької динаміки. Натомість, в громадах з 
сильною підприємницькою базою варто застосовувати підхід, спрямований на зміцнення 
конкурентоспроможності місцевого бізнесу. 
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З точки зору методології на операційному етапі потрібно відповісти на запитання, яким чином буде 
відбуватися досягнення стратегічних цілей (операційні цілі) та що потрібно для цього зробити (завдання–
проекти). Інакше кажучи, потрібно перейти від загального до конкретного, тобто, розкрити зміст стратегічних 
цілей у операційних цілях, та зміст операційних цілей – у завданнях. Проблемою багатьох стратегій може стати 
відсутність чіткого плану реалізації, який зведе прикладені зусилля до нуля. 

Останнім, але не менш важливим етапом стратегічного планування є моніторинг впровадження плану. 
Головною задачею моніторингу є спостереження для виявлення відповідності наявного стану речей заданим 
цілям та попередження небажаних результатів та ситуацій, які можу стати перешкодою для реалізації певної 
цілі. 

Таким чином, стратегічне планування – ефективний інструмент системного менеджменту, процес, який 
має тривати безперервно, оскільки середовище, як і сам об’єкт планування, постійно змінюються. Це спосіб 
руху до абсолютного бачення, упродовж якого досягається сталий розвиток територіальної громади. 
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Сучасні умови розвитку економіки України, що характеризуються недостатністю фінансових 

можливостей для відновлення промислових підприємств, свідчать про виникнення необхідності в залучені 
іноземних інвестицій. Причинами відсутності забезпечення фінансування підприємств є: 

– політичні обставини; 
– інфляційні процеси, знецінення національної валюти, що призводить до росту цін на основні засоби 

та технології; 
– нестабільність розвитку банківського сектору та ринку капіталу в цілому; 
– фінансовий ризик банків у наданні довгострокових кредитів; 
– значні відсотки по кредитах, що не сприяє їх залученню для ефективної діяльності підприємств; 
– виведення капіталу за межі країни; 
– не дієва амортизаційна політика для накопичення амортизаційних відрахувань з можливістю її 

капіталізації. 
– не достатність прибутку для здійснення навіть простого відтворення основних засобів. 
В таким умовах проблема забезпечення фінансовими ресурсами підприємств стає де далі гострішою. 

Так , за оцінкою Всесвітнього банку для розвитку економіки України, у найближчі п’ять років необхідні 
інвестиції у розмірі 40 млрд. доларів $. У зв’язку з необхідністю оновлення підприємств для підвищення якості 
продукції та її конкурентоспроможності в таких умовах проблема залучення іноземних інвестицій стає де більш 
актуальною. Так, Свідер О.П. вважає, що прямі іноземні інвестиції – це одна із основних стратегій бізнес–
інструментів інвестиційної діяльності іноземного інвестора, використання якого набуває різноманітних форм 
довгострокового вкладення капіталу [1] .  

Залученню іноземних інвестицій в економіку країни присвячено значна кількість робіт таких вчених як 
Шевченко О.В., Кібенко О.В., Сазонець Л., Хруща Н.А., Свідер О.П. та інші. На дивлячись на значну увагу з 
боку вчених до іноземного інвестування визначення проблем його залучення залишаються, що є ціллю та 
задачею дослідження.  

Обсяги залучених прямих іноземних інвестицій в економіку України надані у табл. 
Таблиця – Обсяги залучених прямих іноземних інвестицій в економіку України, млрд. $.[2] 

Показники Значення 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Вкладено 6.0 5.3 5.5 2.5 3.8 4.4 1.6 
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Данні та проведений аналіз прямі іноземні інвестицій вкладені у акціонерний капітал у 2017 р. 

зменшується до 1.6 млрд. $. на 73.3 % порівняно з 2011р., що свідчать про ризики інвесторів, в той же час обсяг 
прямих іноземних інвестицій коливається в межах 36–53 млрд. $., у 2017р. обсяг склав 39.1 млрд. $.  

Розгляд нормативно–правових актів, якими врегулюється інвестиційна діяльність та іноземне 
інвестування дозволяє визнати що їх кількість на сьогодні значна а саме: 

– Закон «Про інвестиційну діяльність»; 
– Закон «Про захист іноземних інвестицій на Україні», 
– Закон «Про режим іноземного інвестування»; 
– Закон «Про інститути спільного інвестування»; 
– Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар єрів для 

залучення іноземних інвестицій»; 
– Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язкової 

державної реєстрації іноземних інвестицій»; 
– Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації 

договорів (контрактів) про спільну діяльність за участю іноземного інвестора» та інші. 
Державою створюється правове поле для іноземного інвестування з ціллю надання режиму 

найбільшого сприяння щодо збільшення обсягів іноземних інвестицій для розвитку економіки України та 
запропоновані дієві кроки по залученню іноземних інвестицій: 

– надаються рівні умови діяльності поряд з вітчизняними інвесторами; 
– іноземні інвестиції в Україні не можуть підлягати націоналізації; 
– спрощено порядок державної реєстрації при залучені іноземних інвестицій для у неможливості 

проявів ознак корупції; 
– для захисту іноземних інвестицій підписано та ратифіковано міжурядові угоди про сприяння та 

взаємний захист інвестицій з 70 країнами світу. 
Завдяки такому сприянню іноземному інвестуванню за даними держстату обсяг залучених прямих 

іноземних інвестицій в економіку України у 2017р. досяг 39 млрд. $, що на 8.3 % більш ніж в порівнянні з 
2016р. (табл.). Надходження були спрямовані у підприємства промисловості – 27.3%, у фінансові та страхові 
установи – 26.1 %. Основними країнами–інвесторами були: Кіпр, Нідерланди, РФ, Велика Британія, Німеччина, 
Віргінські Острови та Швейцарія [2 ]. 

Однак, поряд з позитивними моментами , іноземні інвестори, що здійснюють інвестиційну діяльність в 
Україні, спостерігають перешкоди та проблеми для збільшення іноземного інвестування до яких вони 
відносять: 

– воєнно–політична ситуація в країні; 
– не досконалість правого середовища; 
– відсутність забезпечення дієвого страхування комерційних ризиків; 
– навіть попри прийняттю законів ще існує корупційні схеми з боку адміністративного апарату та інш.; 
– відсутність фондового ринку України, який би надав можливість для іноземних інвесторів 

здійснювати вкладання через купівлю цінних паперів (акцій, облігацій); 
– не прозорість схем концесійної діяльності;  
– не урегульованість податкового законодавства України; 
– не дієвість митного кодексу. 
Для сприяння іноземним інвестиціям та вирішення діючих проблем пов’язаних з залученням 

іноземного інвестування та усуненням їхньому перешкоджанню в Україні необхідно: 
– стабілізувати політичну ситуацію в країні; 
– забезпечити страхування іноземних інвестицій шляхом створення страхових фондів, гарантіями 

держави та врегулювання цього процесу законодавчими актами; 
– провести дієву боротьбу з корупцією на всіх рівнях; 
– сприяти розвитку фондового ринку; 
– врегулювати податкове та митне законодавство; 
– розробити систему пільг для іноземного інвестора; 
– створення вільних економічних зон.  
– створити інформаційну базу, що дозволить забезпечити іноземних інвесторів від комерційних, 

фінансових та інших ризиків. 
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Досвід розвинутих країн свідчить, що залучення іноземних інвестицій налагоджує розвиток економіки 
країни, дозволяє оздоровити платіжний баланс, сприяє підвищенню техніко–організаційному рівню 
підприємств та впровадженню науково–технічному прогресу, що може забезпечити їх інноваційний розвиток.  

Тому запропоновані заходи по вирішенню проблем які виникають в Україні по надходженню 
іноземного капіталу будуть сприяти цьому процесу та забезпечать розвитку економіки на новому рівні.  
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Поява великої кількості організацій, розвиток наук, проблеми управління та пошуку стимулу стали 

поштовхом для розробки наукового підходу до організацій та управління ними. Це побудило науковців на 
створення різних шкіл і ідей, які вивчають закономірності і ідеї побудови організації, основні риси та причини 
функціонування. Для того, щоб дізнатися який ідеї та школи є оптимальними для певних умов, необхідно 
приймати до уваги різні підходи, які пропонують теорії формування організацій.  

Сутність і структура організацій була актуальною у всі часи и тому її активно вивчали різні науковці: 
Максом Вебером, Фредерік Тейлор, Мері Паркер Фоллет, Ф. Л. і Гилбретт, Р. Гант, Л. Файоль, Р. Емерсон, Л. 
Гьюлик, Л. Урвик, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак–Грегора, Д. Макклеланда, Ст. Врума, А. Етціоні, Б. Баса, Р. 
Блейка та Дж. Моутон, Р. Лайкерта, Р. Лайкерт, Я. Дракер, А. Гандлер, Е. Дейл, Е. Петерсон, Е. Плоумен, 
Мірила Л. Луїса, Діла і Кеннеді, Едгар Шайн. Визначення впливу минулих теорій організації на сучасні 
теоретичні узагальнення можна зустріти у публікаціях таких авторів: Альтшулер А. І., Кузнєцова Ю. В., 
Решетнікова К. В., Гапонова О. С. 

Метою даної роботи розгляд та узагальнення поглядів на еволюцію теорії організацій.  
Для початку потрібно сказати, що таке теорія організацій. Теорія організацій – це система знать, про 

управління, закономірності створення і функціонування організацій в природі та суспільстві.  
Можна простежити три етапи фундаментальних змін в організаціях упродовж XX століття. Перший 

етап – перетворення управління в окрему професію. Другий – поява адміністративних організацій з високим 
рівнем централізації прийняття рішень. Третій – створення організацій з горизонтальними структурами з 
широким використанням інформаційних технологій [1]. 

Основи теорії організації були закладені Максом Вебером. Вебер розробив бюрократичну теорію в якій 
докладно описав « ідеальний тип організації», яка гарантує передбачення поведінки працівників, з яким 
порівнювалися на той час існуючих організацій. Фредерік Тейлор – один з основоположників науки управління, 
обгрунтував необхідність наукового підходу до управління організацією. Тейлор і його послідовники 
намагалися знайти єдиний найкращий спосіб організації виробництва в результаті чого результат повинен був 
збільшитися. Він ввів доплату за перевиконання норми, що підвищило продуктивність праці. Цей підхід був 
розвинений Гантом, який ввів відрядно–преміальну систему оплати праці. Г.Гант у 1908 році запропонував 
використовувати інструктора з навчання для кожного працівника, але офіційні програми навчання з’явились 
тільки у 1930 році. Мері Паркер Фоллет обґрунтувала значення психологічних аспектів у роботі організації. 
Вона писала, що необхідно враховувати і знати потреби людини, адже саме особисті потреби спонукають 
людину до виконання роботи. А. Файоль першим почав розглядати організацію як самостійну частину і почав 
виділяти поділ праці, побудові організаційної структури, виділення функціональних ланок. Р. Емерсон першим 
почав комплексно розглядати проблему ефективності роботи організації.  

Перераховані представники класичної теорії організації розглядали тільки формальну сторону 
організації. Подальші дослідження показали, що існує і неформальна сторона, яка має значний вплив на роботу 
організації. Це привело до появи доктрини людських відносин. На базі цього були розроблені теорії людських 
відносин А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак–Грегора, що розкривають поведінку людини. Надалі, в 1960–е рр. 
з'явилися теорії мотивації Д. Макклеланда, Ст. Врума, інстинктивна теорія мотивації У. Джемса, атрибутивна 
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теорія мотивації Ф. Хейдера, теорія локусу контролю Дж. Роттера і ін. У 1970–1980 рр. були розроблені теорії 
А. Етціоні, Б. Баса, Р. Блейка та Дж. Моутон, Р. Лайкерта та ін. Ці теорії склали нову систему в якій акцент 
робився на людину в організації. Герберт Саймон у своїх працях досліджував наявність встановленої мети в 
організаціях на поведінку людини. Він запропонував концепцію адміністративного працівника, який керується 
власними інтересами. Універсальна теорія формування організацій виділяє 4 підсистеми у кожній організації, 
кожна з яких виконує виняткові функції і взаємодіє одна з одною і визначає рівень навантаження роботою. На 
початку 1970–х років Ігор Ансофф висунув ряд нових ідей, щодо розвитку організаційних структур управління. 
Широке поширення отримав динамічний підхід, в якому основна увага на аналізі зв’язків організації з 
середовищем, в якому вона діє [2].  

Також слід згадати сучасні теоритичні розробки, які орієнтовані на нові технології, прогнозування 
попиту, поведінку конкурентів, ризикові інвестиції. Серед основних напрямів можна виділити [3]: 

1. Реінжиніринг або перебудова – це теорія і методи комплексного оздоровлення корпорацій з 
охопленням усіх елементів, у тому числі систем мотивацій та стимулів. Проводиться підвищення ефективності 
шляхом скорочення розмірів господарюючих суб’єктів, органічного поєднання лінійного і програмного 
керівництва.  

2. Концепції внутрішніх ринків корпорацій. Характеризується перенесенням закономірностей і 
принципів ринкового господарства на внутрішню діяльність корпорацій. За цією концепцією економічно 
самостійні підрозділи в підприємствах можуть вносити зміни у виробництво товарів. 

3. Теорія альянсів – процеси в управління орієнтовані на більш ефективне використання ресурсів 
організації, що приводить до появи різноманітних форм горизонтального об’єднання організації. 

4. Концепція «екологічно створеного керівництва» підприємством. Її основою є розгляд підприємства 
як екологічної субсистеми і, отже, як частини природного кругообігу. У даному випадку в центрі уваги 
опиняються екологічні процеси.  

Можна зробити висновок, що багатолітній досвід науковців є основою для створення сучасних 
теоретичних основ про ефективність роботи організації. Сучасна корпоративна модель орієнтується більш 
ширшій співпраці постачальників і споживачів, і тим самим розширює межу організації. Професійні знання 
кожного з учасників дозволяють створити організацію, в якій будь–яка функція реалізується на глобальному 
рівні. Особливу увагу приділяють розвитку людських ресурсів та проблемі довіри. 
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Важливість забезпечення фінансової стійкості підприємства вимагає управління нею та пояснює 

практичне значення цього процесу. Питання управління фінансовою стійкістю підприємства викладені у працях 
ряду науковців, зокрема Ю. Вердієвої [1], Н. Гапак [2], Л. Докієнко [3], Ю. Тютюнника [5], І. Фурман [6]. 
Водночас потребують уточнення зміст і напрями управління фінансовою стійкістю підприємства, існує 
необхідність подальших досліджень у напрямі графічної інтерпретації точки беззбитковості й зони фінансової 
міцності підприємства в цілому по операційній діяльності, що актуалізує та визначає мету даного дослідження. 

Вивчення поглядів науковців (табл. 1) на управління фінансовою стійкістю дало змогу сформулювати 
власне бачення його змісту та розуміти під ним процес прийняття стратегічних і оперативних управлінських 
рішень щодо розробки й реалізації системи принципів і методів формування такого стану фінансових ресурсів, 
який би забезпечив підприємству перевищення точки беззбитковості, платоспроможність, кредитоспроможність 
та фінансову рівновагу.  

Управління фінансовою стійкістю підприємства, з нашого погляду, має здійснюватися в напрямах, які 
охоплює її комплексний аналіз (загальна оцінка, розрахунок абсолютних і відносних показників, визначення 
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порогу рентабельності та запасу фінансової стійкості). Згідно з [2; 5], загальна оцінка фінансової стійкості 
передбачає аналіз стійкості джерел формування капіталу, ресурсної стійкості, стійкості управління. Розрахунок 
системи абсолютних показників забезпеченості запасів джерелами їх формування проводиться з метою 
встановлення типу фінансової стійкості підприємства. За допомогою відносних показників здійснюється 
розрахунок коефіцієнтів структури джерел формування капіталу, стану оборотних активів і основного капіталу. 
Дослідження порогу рентабельності (точки беззбитковості) та запасу фінансової стійкості передбачає аналіз 
факторів формування показників, які характеризують стабільність функціонування підприємства з позиції 
забезпечення прибутковості операційної діяльності. 

 
Таблиця 1 – Зміст управління фінансовою стійкістю підприємства у наукових джерелах 

Сутність погляду Автор, джерело 
Сукупність форм і методів реалізації процедур, спрямованих на збереження стійкості та 
конкурентоспроможності суб’єкта господарювання на ринку. 

Ю. Вердієва 
[1, с. 87] 

Процедура розробки й реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням такого стану 
фінансових ресурсів і активів, їх формування та розподілу, який би дозволив підприємству 
розвиватися на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності й 
кредитоспроможності, забезпечення та підтримання його фінансової рівноваги. 

Л. Докієнко 
[3, с. 63] 

Система принципів і методів розроблення та реалізації управлінських рішень щодо формування й 
розподілу фінансових ресурсів задля забезпечення зростання вартості ділової одиниці та її 
фінансової рівноваги у тривалому періоді. 

І. Приймак  
[4, с. 145] 

Процес розробки та впровадження управлінських рішень, які на основі діагностики стану 
фінансової стійкості, виявлення факторів, що дестабілізують стійкість розвитку, дозволяють 
привести цілі та завдання діяльності підприємства у відповідність до умов внутрішнього і 
зовнішнього середовища, забезпечити збалансованість формування, розподілу та використання 
фінансових ресурсів на всіх стадіях відтворювального процесу. 

І. Фурман  
[6, с. 31] 

 
Проблемою графічної інтерпретації точки беззбитковості й зони фінансової міцності в цілому по 

операційній діяльності підприємства є неможливість розрахунку порогової кількості за всією номенклатурою 
продукції (товарів, робіт, послуг), що ним реалізуються (виконуються, надаються). В такому випадку графік 
беззбитковості операційної діяльності підприємства відображатиме лише грошове вираження порогу 
рентабельності. Проте рішення у сфері управління фінансовою стійкістю шляхом управління прибутком 
підприємства мають прийматися за окремими видами продукції (товарів, робіт, послуг). 

Графічну інтерпретацію точки беззбитковості й зони фінансової міцності операційної діяльності ВСК 
«Злагода» Полтавського району Полтавської області у 2016 р. ілюструє рис. 1.  
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Умовні позначення: А – точка беззбитковості (43449 тис. грн); Б – точка фактичного операційного доходу (65282 тис. грн); 1 – сума 

постійних витрат (16215 тис. грн); 2 – сума змінних витрат (40919 тис. грн); 3 – сума сумарних витрат (57134 тис. грн); 4 – прибуток від 
операційної діяльності (8148 тис. грн); 5 – зона фінансової стійкості (21833 тис. грн). 

 
Рисунок 1 – Графічна інтерпретація точки беззбитковості та зони фінансової стійкості ВСК «Злагода» у 2016 р. 

Так, фактичний операційний дохід досліджуваного підприємства у 2016 р. перевищив його точку 
беззбитковості та забезпечив підприємству запас фінансової стійкості (21833 тис. грн, або 33,4 %). 

Отже, управління фінансовою стійкістю варто розглядати як процес прийняття стратегічних і 
оперативних управлінських рішень щодо розробки й реалізації системи принципів і методів формування такого 
стану фінансових ресурсів, який би забезпечив підприємству перевищення точки беззбитковості, 
платоспроможність, кредитоспроможність та фінансову рівновагу. Управління фінансовою стійкістю 
підприємства має здійснюватися в напрямах, які охоплює її комплексний аналіз. Графічна інтерпретація точки 
беззбитковості й зони фінансової міцності в цілому по операційній діяльності підприємства можлива лише в 
грошовому вираженні, однак об’єктом управління у процесі забезпечення фінансової стійкості підприємства є 
співвідношення витрат, обсягу й прибутку за окремими видами продукції (товарів, робіт, послуг). 

Перспективи подальшого розвитку даного напряму вбачаємо в дослідженні можливостей використання 
методичних засад графічного методу розрахунку точки беззбитковості в управлінні фінансовою стійкістю 
підприємства. 
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ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби 

учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення 
виключення в освіті та навчальному процесі».  

Тобто це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студенти з особливими освітніми потребами 
навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання, – і це є альтернативою 
інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей, або домашньому та 
індивідуальному навчанню. 

Але питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті створення доступного освітнього 
середовища для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає 
створення рівних можливостей для всіх категорій дітей в Україні [1]. 

«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з 
особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 
основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей 
навчально–пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 
01.10.2010 № 912). 

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в 
загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так 
і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і 
проводили час разом [2]. Ґрунтується на правах людини і принципах рівності. 

Інклюзивне навчання спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної 
системи навчання. 

Інклюзивне навчання це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки. 
Коли ми говоримо про освіту дітей з особливими потребами, ми говоримо про зміну базових принципів 

навчання. Минула система освіти намагалась вирішувати проблему шляхом її ігнорування та обмеження. Тому 
термін "люди з особливими потребами" просто в країні був непотрібний, просто вживався термін – "інвалід". 
Тому, створювались спеціалізовані школи–інтернати для інвалідів, у кращому розумінні – спеціалізовані класи. 
Головний недолік такої обмеженої системи навчання – відсутність контактів з однолітками та незворотні 
психологічні зміни у свідомості дитини, насаджування принципу вторинності. Більшість вихованців спецшкіл у 
подальшому житті мають відчуття знедоленості через недостатні контакти із ровесниками. Недолік 
інтегрованих класів – недостатня кваліфікація викладачів, які працюють із дітьми з особливими потребами. 

Натомість вже тривалий час, весь західний світ просуває ідею всебічної інтеграції людей з інвалідністю 
в звичайний світ. Звідси постає термін – інклюзія (в перекладі з англ. – включення, інтеграція). Відповідно, 
інклюзивна освіта – надання рівного доступу до навчального процесу людям з особливими потребами. В 
Україні ситуація із інклюзивною освітою знаходиться у зародковому стані. Серед 17 337 українських шкіл 
лише 1127 залучені до інклюзивного навчання. Більш ніж 56 тисяч школярів з особливими потребами не 
охоплені навчанням у загальноосвітніх закладах. Таким чином, показник інклюзії в Україні складає лише 7%. 
Для порівняння: у Литві ця цифра охоплює 90%, Польщі – 42%, Словаччині – 42%, Угорщині – 57%, Італії – 
99%, Норвегії – 90%, Франції – 25% [3] . 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й 
активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з 
особливими освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства в 
цілому. 

Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться в першу чергу на розвиток сильних 
якостей і талантів учнів, а не на їхніх фізичних або розумових проблемах. Взаємодія з іншими дітьми сприяє 
когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з 
особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. 
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В інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та дітьми з типовим 
рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно 
сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими допомогти [4]. 

Минулого року був прийнятий Закон України «Про освіту», він є новаторським та відкриває широке 
поле впровадження інклюзії у системі освіти. У жовтні 2017 року Міжнародний фонд «Відродження» та 
«Благодійний фонд Порошенка» підписали Меморандум про співпрацю в межах Ініціативи з впровадження 
інклюзивної освіти в Україні. Ця співпраця з Благодійним фондом Порошенка є черговим важливим етапом 
роботи Фонду задля сприяння освітнім реформам. Така співпраця об'єднує зусилля благодійних організацій з 
освітніми та матеріальними ресурсами державних інституцій,  створює якісно нові можливості створення 
реально працюючої системи інклюзивної освіти на засадах поваги до прав людини й створення умов для рівних 
можливостей.   

Одним з ключових напрямків спільної ініціативи є експертна підтримка розробки та впровадження 
ефективної державної політики в сфері інклюзивної освіти в Україні. Чи не вперше в Україні виділено значне 
державне фінансування на створення рівних умов для дітей з особливими освітніми потребами – 509 мільйонів 
гривень на 2018 рік. Саме у такому розмірі у держбюджеті передбачили субвенцію на інклюзивну освіту. 
Простими словами це означає, що з державного бюджету місцевим бюджетам передаються кошти на оплату 
додаткових освітніх послуг, корекційних розвивальних занять і придбання корекційного устаткування, що 
визначаються індивідуальною програмою розвитку дитини.    

Ще одним важливим кроком, який ініціювало Міністерство освіти та його партнери – це створення 
інклюзивно–ресурсних центрів. Будуть побудовані принципово нові установи, які покликані визначати 
особливі освітні потреби дітей не на основі міжнародної класифікації хвороб, як це було раніше, а на основі 
міжнародної класифікації функцій дітей з особливими потребами. Це є набагато сучаснішим і менш 
дискримінаційним підходом. Окрім того, ці центри будуть територіально більш доступними, оскільки вони 
створюються у розрахунку один центр не більш як на 7 тис. дітей, які проживають на території об’єднаної 
територіальної громади (району), та не більш як на 12 тис. дітей, які проживають у місті (районі міста). 

Усі заходи, які проводяться на сьогоднішній день в Україні, спрямовані на утвердження ідеї і практик 
інклюзивної освіти, що в свою чергу, сприятиме формуванню й розвитку спільноти активістів–освітян, які 
поширюють інклюзивне розуміння процесу освіти та право всіх на отримання рівної освіти, які вже крок за 
кроком входять у практику освітнього життя України [5]. 
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