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Modern society in the form we have the opportunity to observe it over the last decade is a very dynamic 

structure. And a characteristic feature of the development of scientific achievements is the close interaction between 
branches of science, the result of which is a consistent connection and strengthening of existing and the emergence of 
new areas of science. At any stage of formation and development of modern science of our country, even taking into 
account the morally and physically obsolete industrial sector and infrastructure, the state of funding and the residual 
state of the material and technical base, certain measures are taken to attract leading experts to work in certain fields. As 
well as the close interaction of domestic scientists with colleagues around the world gives impetus to continuous 
innovation and invention. And continuous changes in the world economy and some steps in domestic policy, which are 
aimed at making the country promising and attractive to attract high-level professionals, open new perspectives in the 
development of many scientific fields, including in the areas of economic reconstruction. In addition, the interests and 
priorities of Ukraine in the development of science have much in common with the priorities of the world scientific 
community, joint research grants, platforms and scholarships are an example. 

Science as a generator of new knowledge must be recognized as a national priority of development and a major 
factor in economic reform. The global pandemic is testing our country on viciousness and the ability to face a large-
scale threat and economic crisis. The potential of our internal resources – production, infrastructure, intellectual, human 
on a global scale is extremely unsatisfactory. Years of contempt for economic development, "social" spheres of 
education, science and medicine have shown that the existing resources in Ukraine will not get out of the crisis. 
According to the State Statistics Service, the volume of funding for science as a share of GDP has a steady long-term 
downward trend: over the past two decades, this figure has decreased from almost 1.5% to less than 0.5% and has a 
clear tendency to accelerate funding cuts. Nominal salaries in the field of professional, scientific and technical activities, 
including personnel engaged in research and development, have more than doubled, but they are still significantly lower 
than the salaries of their foreign counterparts. Any changes and development are possible only under the conditions of 
consistent state scientific and technical policy and creation of favorable investment conditions for the enterprises 
introducing innovations. Unfortunately, at present time there is no real support for young scientists, there is no 
transparent and competitive funding for scientific and scientific-technical projects on a national scale. This leads to the 
absence of any prospects for positive changes in the living standards of future generations in our country. 

The cost of science in the current situation should increase significantly – and especially in the form of 
competitive instruments. After all, they allow, on the one hand, to clearly and quickly formulate a request for a 
particular research topic, and on the other – to identify the best scientists and give them the opportunity to engage in 
science in this difficult time of crisis. 

Today, the scientific and innovative cycle has seriously shrunk in time. For example, in high-tech industries, 
fundamental knowledge can already be translated into the final product very quickly thanks to the latest computer and 
software developments, for example, in industries such as synthetic biology, nano– and biotechnology. Even more 
general fields, such as the social sciences, need a different, faster and multifaceted approach. And it is possible that with 
a balanced state policy, these areas will determine the main direction of development of Ukrainian society in the coming 
decades. After all, "the task of scientists is not only to develop scientific research but also to fight for their use for the 
benefit of society, for the benefit of all people of the world. 

The first step in the development and advancement of the economy and other scientific fields is strategic 
planning. It helps to focus and focus on priorities. Strategic planning is nothing more than the impact of resource 
potential and key competencies of the organization to achieve those goals that at first glance may seem unattainable in a 
competitive environment. In this case, first of all, it is necessary to introduce certain financial, credit and tax incentives, 
as well as to attract funds from private enterprises to expand research. Plan a long-term development plan based 
primarily on the implementation of state targeted programs to support researchers. 

In global planning, any country, if it wants to survive in a constantly changing world, is obliged to ensure its 
comprehensive global and nationally protected competitiveness. This can be achieved in only one way – by constantly 
increasing the intellectual and labor potential of citizens, especially young people. Over the past decades, we have seen 
such an economic and social phenomenon as the intellectual migration of highly qualified professionals to developed 
countries in search of better living conditions, high wages, access to advanced technologies and a stable political 
system. Now we have a chance to change the current conditions and provide opportunities and guarantees, a large 
amount of work and proper pay to Ukrainians who have returned home. We propose to meet the investment needs of 
scientists by making them co-owners of the projects they are working on. 

Despite the fact that experienced professionals are needed everywhere in the world, a number of different 
economic, political, cultural reasons attract talent from less developed countries to developed economies, which actively 
invest in education and training of both local and foreign young professionals, attracting more and more staff from 
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abroad. This is due to the fact that developing countries, with a few exceptions, cannot yet conduct their own applied 
and basic research and promote the development of science and technology, and mainly act as consumers of scientific 
products made in developed economies, and so more such countries do not prosper in their economic development. To 
return their intellectual capital to such countries, you can start with simple measures that do not require large financial 
burdens. This is the strengthening of the position of higher education, the introduction of moral and incentive measures 
for students, and secondly, the introduction of a stronger national identity, and focus on family values, which will 
further affect the desire to live in their country. This experience has already been tested in several countries, such as 
Taiwan, with very positive results. Simultaneously with these measures, social benefits are needed both for those who 
have returned and for interested foreign professionals whose experience can benefit the country. 

However, in some cases, despite the significant differences, the development of certain developing countries 
reaches a certain peak of maturity, at which these countries begin to feel an urgent need to conduct their own R&D. In 
the current context, countries that are interested in returning professionals from different fields to attract their potential 
to the development process of this country have and really create special policy conditions and develop strategic 
planning in the field of migration, thus making the country attractive for the return of local professionals. who have 
gained experience abroad, and to invite foreign intellectuals. Thus, the Government of India is pursuing domestic 
policies to attract students who have received higher education and experience in developed countries to return home. 
The implemented national policy of this country gives young people the desire to be proud of their country and to 
participate in the revival and strengthening of the domestic economy and industrial sector. At the same time, some 
African countries have taken foreign policy measures and have bilateral agreements with the governments of developed 
countries, which require mandatory return after graduation. In contrast, Mexico has implemented public policies that 
include a program to support science and research that have been designed to internationalize the domestic academic 
market. Therefore, all international examples of measures that have been successfully and effectively implemented by 
some developing countries must be taken into account and implemented in the conditions of our economy. 

Such countries, where there is a so-called "brain drain", are developing countries or those that have previously 
suffered from a "brain drain". At this stage of quarantine and closure of borders, a number of measures are being 
implemented to employ and reform economic relations, involving not only experienced professionals, but also students 
in various government programs, scholarships and various grants, in order to leave a large working population in the 
country. additional preferences for attracting foreign specialists to work and live in Ukraine. 

Such a reverse process actually has very serious consequences for both developed and new countries who just 
got in their way. In some fields of science, the percentage of foreign experts is more than 50, so their relocation will be 
associated with a possible reduction in some major research projects in developed countries, if there is no quality 
international integration policy. 

The COVID-19 epidemic demonstrates the vulnerability of the current global financial and economic model 
and predicts its collapse. Already today, small, medium and large businesses have partially suspended their activities, 
and an active search for the optimal solution for the reorganization of production and supply schemes is underway. Any 
possibilities of moving capacities closer to end consumers are actively considered. In this context, Ukraine has a 
competitive advantage in Europe in terms of logistics chain and developed labor resources. Undoubtedly, the spheres of 
trade, education, medicine, and the entertainment industry will be further developed in online content, which requires 
rational state regulation in conjunction with measures aimed at restoring or expanding national industries in strategically 
important areas. The policy of supporting the internal market and restricting international trade is gaining popularity 
again, because in the event of new global cataclysms: food, humanitarian, technological or climatic, epidemiological 
borders will remain closed for a long time. The reformatting of the sustainable development of the international 
economic community gives Ukraine a chance to immediately begin the search and find its balance between the tasks of 
national and global development. 
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

М.М. Ткачов, кандидат економічних наук, доцент 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

м. Харків 
 
При проведенні досліджень проблем інтелектуальної власності з економічної точки зору, традиційно 

приділяють увагу питанню про те, як стимулювати створення результатів інтелектуальної діяльності, доступ до 
яких обмежений завдяки наявності виняткових прав на об'єкти інтелектуальної власності – таким чином, 
надаючи їм «статус власності», в результаті чого правовласнику надається можливість встановлювати ціну на 
доступ до результатів інтелектуальної діяльності, яка перевищує їх маргінальну вартість [1-3]. 

На даний момент результати інтелектуальної діяльності все виразніше набувають рис товару. Щоб 
грамотно розвивати цю сферу, необхідно знати, яким способом можна отримати дохід від цього своєрідного 
«товару». Можна виділити три основні форми отримання прибутку від реалізації інтелектуальної власності [2]:  

1) продаж патентів на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки) і 
ліцензій на них;  

2) передача авторських і суміжних прав;  
3) натуральний обмін продуктами (інформації на інформацію, інформації на послуги, інформації на 

матеріальний продукт). 
Особливістю двох перших форм є те, що патентні права, авторські або суміжні права можна передати, 

укладаючи відповідні цивільно-правові договори. Так, наприклад, кажучи про передачу авторських і суміжних 
прав, варто мати на увазі, що така може здійснюватися у формі укладення або договору про відступлення 
інтелектуального права, або ліцензійних договорів про передачу інтелектуальних прав. Їх характерною 
особливістю є обсяг переданих прав. У першому випадку за договором уступки права передаються в повному 
обсязі за разову винагороду. В випадку ж ліцензійного договору передача відбувається в обмеженому обсязі, і 
винагорода виплачується протягом визначеного договором часу [3]. третя ж форма, виходячи з назви, 
припускає натуралізацію відносин. 

Переважне значення набувають в даний час якраз перша і друга форми (в залежності від цілей, які 
ставить перед собою правовласник, і ряду інших факторів). Але так чи інакше ці форми виступають вихідної 
щаблем для того, щоб перевести об'єкти інтелектуальної власності в динамічний стан і ввести їх в режим 
комерційного обороту, в якомусь сенсі – змусити їх «працювати» і приносити економічний ефект. Так, 
комерціалізація патентоспроможних розробок має велике значення для стартапів (від англ. Startup, букв. 
«Початок процесу») [4]. Комерціалізація є безпосереднє використання результатів таких розробок з метою 
отримання прибутку. Однак від створення такої розробки до її реалізації в економічному обороті досить довгий 
шлях. 

Багато економістів звикли вважати, що використання, наприклад, торгових марок направлено проти 
конкуренції, так як товари під торговими марками будь-якого бренду продаються за вищою ціною, ніж інші 
рівноцінні товари. Але істина криється, як вірно вказує Р.А.Познер [3], у відмінності між номінальною вартістю 
товару і повною вартістю споживаного товару. Повна вартість складається з номінальної вартості і витрат на 
пошук споживачів, і ці витрати нижче для брендових товарів, тому повна вартість таких товарів повинна бути 
не вище повної вартості товарів-замінників. Відповідно торгова марка перестає охоронятися, якщо виробник не 
підтримує якість свого товару на певному рівні, отже, в даному випадку така торгова марка більше не несе в 
собі корисну для споживача інформацію. 

Хоча сама торгова марка не є правом на інтелектуальну власність, вона може використовуватися в 
якості методу, що стимулює створення або поширення таких прав. Наприклад, ціни на брендові лікарські 
препарати зазвичай залишаються високими навіть після закінчення терміну дії патенту і появи на ринку 
ідентичних за своїм хімічним складом препаратів-замінників, які коштують набагато дешевше. Якщо існування 
такого бренду було досить успішним, особливо коли на ринку були відсутні товари-замінники до того часу як 
термін дії патенту закінчився, споживачі цілком можуть звикнути до цього торговому позначенню. І навіть 
якщо ця торгова марка не увійшла до загального вжитку для позначення товарів певного роду, споживачі 
будуть скептично ставитися до того, що товар-замінник, що має іншу назву, хоча і ідентичний за своїми 
властивостями тому товару, який споживач купував раніше, дійсно хорошої якості. Таке ставлення споживачів 
може бути абсолютно раціональним: деякі споживачі будуть продовжувати купувати брендовий товар навіть в 
тому випадку, коли на ринку є більш дешеві товари-замінники, і навіть тоді, коли вони платять за товар більше, 
ніж раніше (виробник брендових товарів, втративши споживачів , гнучких щодо ціни товару, може зіткнутися з 
проблемою зниження попиту серед залишився частини споживачів). Через великих інвестицій в торгову марку 
виникає ситуація, що нагадує захоплення заручників, в якому виробник (заручник) сильно зацікавлений в 
збереженні якості товару на колишньому рівні (що залежить не від хімічної формули, а від терміну дії товару, 
контролю якості та упаковки), щоб не втратити своїх споживачів [4-8]. Споживач (особа, яка знищить високу 
вартість брендового товару, якщо його якість погіршиться) таким чином зменшує витрати на пошук товару, так 
як він упевнений в якості дорогого товару. Виробник родових товарів не вкладає великі кошти, тому він не 
може забезпечити споживачам таку впевненість. 
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З огляду на існування секретних винаходів, навчання, торгових марок та інших засобів, за допомогою 
яких можна покрити фіксовані витрати понесені при розробці винаходу, виникає питання, чи впливає наявність 
патенту, що обмежує подальшу конкуренцію, на отримання будь-яких соціальних переваг. Одна з причин по 
якій в якійсь мірі захист надається патентним правом, вигідна з соціальної точки зору, це великі суспільні 
витрати на збереження результату інтелектуальної діяльності в таємниці. Причому метод інтерналізації вигод, 
отриманих від винаходу, отримав би більшого поширення, якби патентів взагалі не було [9-12]. Такі витрати 
частково є обов'язковими: ліцензування секретів виробництва – це складний і вартісний процес, тому що в ході 
ліцензійних переговорів секрет може бути випадково розкритий.  

Наприклад, компанія володіє секретом виробництва (ноу-хау), може вирішити що їй доцільніше 
запустити своє власне виробництво навіть якщо її витрати будуть вищі ніж у інших виробників, так як витрати 
на ліцензування секрету виробництва для надання його іншій компанії, перевищать витрати на власне 
виробництво. Більш високі витрати виробництва являють собою суспільні витрати секрету виробництва, яких 
можна було б уникнути, запатентувавши секрет виробництва. Власник секрету виробництва, можливо, буде 
змушений передати його в інші галузі промисловості, в яких, використання секрету буде більш продуктивним. 
При цьому втрати, які несе власник секрету в зв'язку з низькою продуктивністю секрету виробництва у власній 
галузі – це суспільні витрати секрету виробництва [13-16]. У свою чергу, витрати на секрети промислового 
виробництва тісно пов'язані з економічною причиною використання інтелектуальної технології 
«переконструювання». Якби таку технологію заборонено було використовувати, то секрет винаходу для 
винахідників був би важливіше, ніж отримання патенту на винахід. 

З огляду на монополістичної характер патентування, можна пояснити обмеження терміну дії патентів 
до 20 років для більшості патентів. Термін дії патенту набагато менше терміну дії авторських прав. Різниця 
полягає в тому, що патентне право надає більш широкі можливості у встановленні ціни, ніж авторське право 
почасти тому, що в патентному праві захист незалежним відкриттям не надається. Вищевказана ситуація 
складається в разі, коли тривалий термін дії авторських прав сприяє скороченню числа осіб, що мають доступ 
до результату інтелектуальної діяльності і тягне за собою соціально необхідні експлуатаційні витрати. Більш 
короткий термін дії патенту заснований також на вимогу закону, відповідно до якого заявка на патент 
розкриває кращі способи застосування патенту, навіть якщо патент отриманий на таких умовах, що ніхто інший 
не має права використовувати патент без дозволу патентовласника. У зв'язку з відмовою розкриття кращих 
способів застосування патенту патент буде оголошений недійсним. Розкриття інформації призводить до 
зменшення можливості патентовласника встановлювати ціну, при цьому витрати конкурентів також 
зменшуються. Вони можуть використовувати інформацію, розкриту патентовласником опосередковано, тобто в 
якості підказок того, як отримати винахід в обхід патенту – як конкурентам отримати вигоду з патенту і при 
цьому не порушити права патентовласника. По суті, як і авторське право, патентне право надає право 
використовувати певну кількість разів («правомірне використання») чиюсь інтелектуальну власність. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОВИДІВ БЕНЧМАРКІНГУ ЯК ФАКТОРА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Н.П. Ткачова, кандидат економічних наук, доцент 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
м.Харків 

 
Одним із нових і, на наш погляд, в достатній мірі ефективний з наявних підходів до визначення рівня 

конкурентоспроможності підприємницьких структур є метод бенчмаркінгу, який набув великого поширення у 
зарубіжній практиці. Досліджуючи різні джерела, в яких досліджена природа бенчмаркінгу [1-2], можна 
зробити висновок про те, що в даний час не існує єдиного підходу до визначення видів бенчмаркінгу. Слід 
зауважити, що на цей час в сфері конкретного середовища існує достатньо багато різних класифікацій та 
класифікаційних ознак бенчмаркінгу. Виходячи з цього, вважаємо за доцільне, беручи до уваги основне 
завдання цього дослідження – підвищення рівня конкурентоспроможності машинобудівного підприємства – 
виділити для подальшого розгляду наступні види бенчмаркінгу:  

– внутрішній бенчмаркінг;  
– зовнішній конкурентний бенчмаркінг; 
– зовнішній внутрішньогалузевий бенчмаркінг; 
– зовнішній міжгалузевий бенчмаркінг;  
– комбінований внутрішній і зовнішній бенчмаркінг. 
На наш погляд, якраз ці види бенчмаркінгу при їх активному застосування можуть посприяти меті 

формування та посилення конкурентних переваг машинобудівного підприємства. Інші, досить популярні види 
бенчмаркінгу (загальний, функціональний, стратегічний, оперативний і т.п.), мають дещо менше значення для 
досягнення цілей конкурентоспроможність, їх ефективність і дієвість визначається в більшій мірі внутрішніми 
процесами на підприємстві та його ресурсними можливостями. У таблиці 1 показаний взаємозв'язок співпраці 
партнерів по бенчмаркінгу, застосовності зібраних даних і рівня прискорення, яке отримає підприємство, 
використовуючи різні види бенчмаркінгу. 

He існує «самого кращого» виду бенчмаркінгу. Кожен з них (внутрішній, зовнішній конкурентний, 
зовнішній галузевий, зовнішній міжгалузевий і комбінований зовнішній і внутрішній) має свої переваги і 
недоліки, які необхідно брати до уваги [3-5]. 

Внутрішній бенчмаркінг є відправним пунктом будь-якого процесу бенчмаркінгу і завжди 
розглядається в першу чергу. Якщо організація лише приступає до розробки своєї програми бенчмаркінгу, 
внутрішній бенчмаркінг є чудовим методом розвинути цю програму і навчити персонал нею користуватися. 
Цей підхід дуже ефективний в організаціях, що мають велику кількість ділових підрозділів і (або) що працюють 
відносно автономно і зайнятих схожою діяльністю. Внутрішній бенчмаркінг полягає в тому, аби спочатку 
оглядітися усередині організації для з'ясування, наскільки схожа робота різних філій, і потім визначити кращі із 
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спостережуваних практик. Цього типа бенчмаркінгу найлегше здійснити, оскільки в цьому випадку немає 
проблем безпеки або конфіденційності, які слід вирішувати.  

 
 

Таблиця 1 – Порівняння різних видів бенчмаркінгу 

Тип бенчмаркінгу Рівень співпраці Значущість 
інформації Рівень прискорення 

Внутрішній  Високий Висока Невеликий 

Зовнішній конкурентний Низький Висока Середня 

Зовнішній внутрішньогалузевий Середній Середня Висока 

Зовнішній міжгалузевий Середній Низька Висока 

Комбінований(внутрішній і зовнішній) Середній Середня Дуже висока 

 
Зовнішній конкурентний бенчмаркінг ефективний в галузях промисловості з високим рівнем 

конкуренції, в галузях, де у конкурентів дуже різні підходи до менеджменту і історія розвитку, а також в 
галузях, що широко використовують нові технології і процеси. Методи інженерного аналізу (the reverse 
engineering) і закупівель продукції конкурентів (competitive shopping), що є частиною цього виду бенчмаркінгу, 
мають велике значення для організацій, які випускають товари тривалого користування або промислові вироби. 
Організації, що використовують зовнішні конкурентні методи, повинні мати значний досвід по організації і 
проведенню бенчмаркінгу. Конкурентний бенчмаркінг, що включає інженерний аналіз і закупівлі продукції 
конкурентів, вимагає, аби організація проводила детальний аналіз продуктів, що випускаються конкурентом, а 
також послуг і процесів. Хоча конкурентний бенчмаркінг володіє зовнішньою схожістю з традиційними 
процедурами порівняльного аналізу, по своїх цілях і змісту принципово від них відрізняється. Покажемо це на 
наступному прикладі. Зовнішній бенчмаркінг – це безперервний процес вдосконалення підприємства з 
використанням тих знань і навиків, якими володіють її співробітники. В результаті організація стає такою, що 
«виучується», тобто об'єктом постійних змін і інновацій.  

Зовнішній галузевий бенчмаркінг порівнює підрозділ, для якого проводиться бенчмаркінг, з 
аналогічними підрозділами кращих світових організацій в рамках загальної промислової категорії (приклади: 
банківська справа, страхова справа, охорона здоров'я, електроніка). Цей тип бенчмаркінгу використовується в 
тих випадках, коли організація може щось придбати, порівнюючи свої підрозділи, для яких проводиться 
бенчмаркінг, з аналогічними підрозділами інших організацій, зайнятих у тій же галузі промисловості, але що не 
є прямими конкурентами. Організації, що використовують галузевий бенчмаркінг, мають бути вже знайомі з 
процесом бенчмаркінгу. Галузевий бенчмаркінг є процедурою визначення поточних показників роботи 
підприємств галузі і виявлення тенденцій, що існують в ній. Якщо конкурентний бенчмаркінг охоплює 
дослідженням обмежене число (від трьох до чотирьох) компаній, що конкурують між собою, то при проведенні 
галузевого бенчмаркінгу основну увагу приділяють тенденціям, що поширюються на значно більше число 
організацій, що діють в певній галузі. Таким чином, галузевий бенчмаркінг є дослідженням загальнішого 
характеру, в ході якого аналізується діяльність компаній з схожими інтересами, аби виявити існуючі тенденції в 
таких областях, як обслуговування споживачів, властивості продукції і послуг, підбір і підвищення кваліфікації 
персоналу, вдосконалення виробничих процесів, організація маркетингу і збуту і т.д.  

При зовнішньому міжгалузевому бенчмаркінгу процес поширюється за межі конкретної організації і 
галузі промисловості, охоплюючи і інші галузі. Багато бізнес-процеси є міжгалузевими по своєму вживанню і 
тягнуться за межі окремих галузей промисловості (наприклад: стосунки з постачальниками, надання послуг, 
логістика, реклама, найм персоналу). Застосування процесу бенчмаркінгу до цих систем може дати коштовні 
ідеї, особливо коли інформація поступає з організацій різних галузей промисловості. Проведення бенчмаркінгу 
в несхожих галузях дозволяє відпрацювати новаторські процеси, не вживані зараз при виробництві конкретних 
типів продуктів, що випускаються підприємствами – ініціаторами бенчмаркінгу. Ці новаторські процеси 
дозволять їм досягти найвищої ефективності. Міжгалузевий бенчмаркінг – це процедура виявлення зразків 
передового досвіду на підприємствах різних галузей. Такі зразки зазвичай є окремими прикладами найбільш 
ефективних процесів, робіт або функцій, що існують в різних організаціях, і не відносяться до їх діяльності в 
цілому. Багато підприємств помилково вважають, що ніхто не може краще за них самих знати той бізнес, яким 
вони займаються. 

Найбільш поширеним підходом є комбінація внутрішнього і зовнішнього (конкурентного, галузевого 
і/або міжгалузевого) бенчмаркінгу. Саме ця комбінація зазвичай дає найкращі результати. Використання в 
практиці роботи промислових підприємств комбінації внутрішнього і зовнішнього бенчмаркінгу надає в 
більшості випадків в достатній мірі позитивні результати. 
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У сучасних умовах бізнесу пріоритетними стають питання, пов'язані з конкурентоспроможністю та 

стійкістю розвитку країни, регіону чи окремого підприємства. Більш того, конкуренція підприємства є 
найважливішим фактором, що сприяє підвищенню ефективності національної економіки. Досвід найбільш 
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економічно розвинених та конкурентоспроможних країн світу показує, що одним із основних елементів 
управління конкурентоспроможністю підприємств є оцінка рівня його економічного розвитку. 

Різноманітність усіх підходів та методів оцінки конкурентоспроможності підприємства, розглянутих у 
статті, поєднується з дефіцитом системних уявлень про механізми, пріоритети та фактори формування 
конкурентоспроможності підприємства в розвитку національної економіки країни, що є на теперішній час 
досить актуальною темою.  

Одним із основних елементів управління конкурентоспроможністю підприємства є оцінка його 
функціонування як якісно так і кількісно, хоча тільки кількісна оцінка дозволяє вимірювати наявну 
конкурентоспроможність та керувати нею. У сучасних умовах оцінка конкурентоспроможності підприємства та 
його продукції в країні є важливою умовою розвитку економічної безпеки країни, державної, регіональної та 
галузевої політики. 

Конкурентоспроможність підприємства є зовнішньою та внутрішньою перевагою підприємства по 
відношенню до інших підприємств тієї ж галузі як на національному, так і на міжнародному ринках. 

На сьогоднішній день ринкові умови диктують свої критерії розвитку економічних відносин, які перед 
кожним підприємством ставлять безліч проблем. Кожне підприємство для отримання максимально прозорих 
даних про наявний стан конкурентних позицій прагнуть використовувати як традиційні так і новітні методи 
оцінки власної конкурентної привабливості, що є їх об'єктивною необхідністю.  

Своєчасний та правильний аналіз конкурентоспроможності підприємства має наступні специфічні 
особливості та завдання: 

По-перше, необхідно визначити конкурентоспроможність підприємства, що є відправною точкою 
організації всієї виробничо-господарської діяльності в умовах ринкової економіки.  

По-друге, вивчення конкурентоспроможності повинно здійснюватися постійно та систематично на всіх 
етапах життєвого циклу продукції (послуг). Такий підхід дозволяє своєчасно приймати рішення щодо 
оптимальних змін у асортименті продукції, необхідності пошуку нових ринків збуту чи нових ринкових ніш, 
розширення та створення нових виробничих потужностей, розробки нових або модернізації продукції (послуг).  

По-третє, оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства обумовлює необхідність використання 
ряду показників, без аналізу яких неможливо зробити в загальній оцінці виробничо-господарської діяльності 
підприємства. 

На сьогоднішній день, кожному підприємству, особливо в нестабільних ринкових умовах та 
доступності як правдивої так і фейкової інформації, у практичній діяльності необхідно використовувати різні 
методи та методичні підходи, за допомогою яких можна зважити всі проаналізовані показники та результати 
конкурентної діяльності підприємства та обрати необхідний напрямок для подальшої ефективної діяльності та 
стабільних конкурентних позицій. Представлені у статті методи та методичні підходи усі різні зі своїми 
перевагами та недоліками, а також певним набором показників конкурентного аналізу як зовнішньої так і 
внутрішньої діяльності підприємства. Саме тому, для керівництва підприємства необхідно підібрати лише ту 
базу показників, які необхідні саме їм, а вже за їх допомогою обрати найбільш прийнятний та ефективний 
метод оцінювання конкурентних позицій підприємства.  
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У ході проведення ринкових реформ в Україні проблема ефективного використання науково-технічних 

досягнень у виробництві не зникає, а, навпаки, для багатьох підприємств, що зіткнулися з новими для них 
проблемами конкуренції, виживання в жорстких умовах ринку, саме інтелектуально-інноваційна діяльність та її 
результати можуть стати умовою успіху [1, 6]. Технологічні проекти, які виступають основною формою 
організації бізнесу в наукоємних і технологічно орієнтованих фірмах, поряд із загальними характеристиками, 
які характерні для всіх інвестиційних проектам, мають цілий ряд специфічних властивостей, характерних саме 
для процесів формування і використання інтелектуально-інноваційних технологій на промислових і, зокрема, 
на машинобудівних підприємствах. До основних з них, на наш погляд, можуть бути віднесені:  

 більш широка диверсифікація організаційних можливостей розробки, дистрибуції та використання 
інтелектуально-інноваційних технологій; 

 наявність високого ступеню як комерційної, так і технічної невизначеності параметрів проекту по 
створенню технології зменшує достовірність попередньої фінансово-економічної оцінки; 

 орієнтація інтелектуально-інноваційних проектів на довгострокові результати зумовлює 
необхідність створення надійної бази прогнозування та ретельного обліку фактора часу у фінансово-
економічних розрахунках; 

 залучення для виконання таких проектів фахівців високої кваліфікації, а також унікальних ресурсів 
вимагає глибокого опрацювання окремих стадій і етапів кожного інноваційного проекту та ін. 

В таких умовах виникає нагальна необхідність в науковому обґрунтуванні організаційних механізмів, 
які б створювали відповідні умови для ефективного управління та проведення процесів розробки, трансферу 
(комерціалізації) та споживання інтелектуально-інноваційних технологій [2-5]. Проведений нами 
ретроспективний аналіз існуючих підходів до вирішення цієї задачі свідчить про те, що теорія і практика 
інноваційної діяльності в світі накопичила певний досвід організаційного забезпечення інтелектуально-
інноваційної діяльності на підприємствах і в організаціях. Її задача – отримання інноваційного продукту на 
протязі всього періоду її створення – від зародження ідеї до її комерційної реалізації. Наглядне співвідношення 
етапів і результатів проведення інтелектуально-інноваційної діяльності представлено нами на рис.1. 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Співвідношення етапів і результатів проведення інтелектуально-інноваційної діяльності на 
машинобудівному підприємстві 

 
На рис 1 ми навели тільки загальну схему інтелектуально-інноваційного процесу, яка відтворює 

принципіальні положення, але не розкриває їх суті і організаційного механізму, що передбачає необхідність 
подальшого дослідження еволюції підходів до розуміння сутності інтелектуально-інноваційних процесів.  

В наявних дослідженнях зустрічаються різні підходи до еволюції моделей інноваційного процесу [7-9]. 
Найбільш поширеним є підхід до виділення моделей інноваційного процесу Р. Росвелла (Row Rothwell) [6], 
згідно якого обґрунтовується п’ять поколінь. З часів Р.Росвелла пройшли певні зміни в науковому осмислення 
підходів до організації інноваційного процесу, збільшилась кількість поколінь моделей, що передбачає 
проведення додаткового методичного аналізу цих процесів. Проведене нами дослідження дозволило виявити і 
обґрунтувати сім поколінь організаційного оформлення діяльності зі створення, дистрибуції та споживання ІІТ 
та розробити пропозиції щодо їх розвитку в сучасних умовах господарювання. 
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Перше покоління моделей (середина 1950-х і кінець 1960-х рр.) представляє модель «технологічного 
поштовху» (англ. technology push) або наукового поштовху (англ. science push) чи так звана проактивна модель 
(англ. pro-active model) (рис.2), яка побудована на засадах раціоналістичної концепції управління та класичної 
теорії інновацій.  

 
 

Рисунок 2 – Організація інтелектуально-інноваційної діяльності за моделлю «технологічного поштовху» 
 
Використання цієї моделі пояснювалось тим, що комерційний успіх підприємства залежить тільки від 

внутрішніх факторів і тому перевага надавалась моделі, яка підштовхується технологіям (technology push) або 
простій лінійній моделі організації інноваційного процесу з акцентом на НДДКР, де кожний етап процесу 
виробляє результат, який є вхідним ресурсом наступного етапу. Головна теза моделі полягає в тому, що чим 
більше інвестувати в дослідження та розробки, тим більше буде отримано нових продуктів. Явний недолік 
моделі в тому, що в ній ринку відводиться другорядна роль, тобто наука розглядається як первинний фактор 
виробництва. Припускається, що будь-яка новація знайде свого споживача, а нове знання завжди без проблем 
перетворюється в інновацію. 

На нашу думку, модель «технологічного поштовху» передбачає необхідність централізованого 
управління всіма стадіями процесу. При цьому недостатньо чітко простежуються стратегічні цілі інноваційного 
процесу, недооцінюється роль кінцевого результату, між окремими етапами процесу відсутній зворотній 
зв’язок. Беручи до уваги вказані недоліки, деякі дослідники назвав цю модель «чорним ящиком» з 
непередбачуваними результатами при їх використанні [10-12]. На завершення відмітимо, що детальний розгляд 
еволюції поколінь моделей організації інноваційної діяльності та авторської «відкрито-закритої моделі з 
інтелектуальною складовою» дозволяє зробити ряд висновків, врахування яких надасть їм більшої точності, 
обґрунтованості та достовірності.  
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
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Р.М. Гондюл 

Одеський національний політехнічний університет 
м. Одеса 

 
У сучасних реаліях управління підприємством персонал займає одну з головних ролей. Пройшли ті 

часи, коли кожен робітник – лише «гвинтик», який за потреби можна легко замінити іншим. Тепер люди – 
важливий актив, який потрібно цінувати і берегти. А з часом цінність зростає, адже робітник в цей час 
розвивається, росте кваліфікаційний рівень, він стає частиною колективу, що дає втілитися ефекту синергії. 
Таким чином ефективність роботи працівника зростає, але ж люди – не машини. Коли людина тривалий час 
виконує одну роботу, вона «видихається», зникає ентузіазм, праця перетворюється на рутину. Тому для 
запобігання цього на підприємстві має бути система мотивації персоналу. 

Система мотивації персоналу існує на багатьох підприємства, але нерідко, вся її робота зводиться до 
преміювання працівників, що краще справляються зі своїми обов’язками. Звичайно, грошова винагорода є 
гарним стимулом і застосовується повсюдно. Але в ній є деякі недоліки.  

Даніел Аріелі, професор з економічної поведінки та психології, провів експеримент, спрямований на 
визначення внутрішніх мотивуючих факторів [1]. За його результатами, грошова винагорода на деякий час 
підвищує продуктивність працівника, але якщо робітник не отримує цю нагороду, його продуктивність падає 
нижче початкового рівня. 

В той же час, якщо стимулом є символічна винагорода (в експерименті це були піца і похвала 
начальника), ефективність роботи зростала (хоч і настільки, як у випадку з грошима) і не знижувалася у 
випадку відсутності винагороди. 

Доктор Аріелі прийшов до висновку, що грошова мотивація має дуже обмежений ефект через те, що 
людям набагато важливіше знайти сенс у своїй роботі, почуття своєї важливості і визнання з боку колег і 
керівників. Він рекомендує керівникам подумати про альтернативні способи заохочення, спрямованих на 
довгострокову перспективу. Можна почати з командних премій, таких як вечеря за рахунок компанії при 
досягненні певної мети, символічних подарунків і вітальній промові в день народження, різні номінації за 
досягнення і внесок в успіх компанії. Можна створювати програми навчання і підвищення кваліфікації, 
програми перепрофілювання співробітників в разі автоматизації виробництва, фонди допомоги співробітникам 
при непередбачених ситуаціях.  

Можна згадати, мабуть, найголовніше правило управління людьми – хвалити публічно, а лаяти 
особисто. Варто зауважити, що краще не лаяти зовсім, так як, перебуваючи в стані морального занепаду, 
співробітник не зможе працювати ефективно. 

Зараз у світі багато різних методів мотивації, багато з них працюють. Але для ефективного 
стимулювання працівників потрібно пам’ятати, що робітник – це в першу чергу людина. В неї є свої цілі, 
почуття, жага розвитку. Якщо дати їй можливість втілити свої прагнення, ефективність роботи виросте більше, 
ніж від будь якої премії. 
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м.Київ 

 
За висловом Ф. Котлера, маркетинг – це мистецтво і наука правильно вибирати цільовий ринок, 

залучати, зберігати та примножувати кількість споживачів, створювати у покупця переконаність у тому, що він 
є найбільшою цінністю для фірми. Управління маркетингом – це аналіз, планування, втілення в життя і 
контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів із 
цільовими покупцями заради досягнення певних завдань організації, таких як отримання прибутку, зростання 
обсягу збуту, збільшення частки ринку [3, С. 36].  

Маркетингове управління (маркетинговий менеджмент) – сучасна концепція маркетингу, принциповий 
підхід до стратегічного управління підприємством, що спирається на ринкову орієнтацію в умовах гострої 
конкуренції. Необхідно розглядати маркетинг як філософію бізнесу, а маркетингове управління – як сучасну 
інтерпретацію цієї філософії. 

Більшість авторів погоджується з тим, що основними функціями маркетингу є: аналітична; виробнича 
(розробка нових товарів, управління якістю і конкурентоспроможністю готової продукції); збутова (організація 
системи руху товару, сервісу, ціноутворення); управлінська (планування, організація, і контроль маркетингових 
заходів) [1; 4; 5]. 

Зараз ТОВ «Нова Пошта» працює за маркетинговою програмою «Зростання + ефективність», яка 
включає в себе такі основні цілі: 

 преміальна якість послуг на всіх рівнях взаємодії з клієнтом; 
 підвищення лояльності абонентів; 
 стимулювання попиту; 
 інноваційні сервіси та лінійка тематичних продуктів; 
 розвиток інфраструктури; 
 розширення впливу за кордоном; 
 використання можливостей зростання за межами України. 

 
Рисунок 1 – Частка ринку логістичних послуг підприємств станом на 2018 рік [6] 

 
«Нова Пошта» має найбільшу частку ринку логістичний послуг, займаючи 9,3% ринку. Найближчим 

конкурентом є «Міст Експрес», проте дане підприємство має невелику кількість відділень та не є доступним 
для багатьох громадян України. В сфері надання універсальних послуг найгострішою є конкуренція між ТОВ 
«Нова пошта» та АТ «Укрпошта», що є домінуючим оператором поштового зв’язку в сегменті надання 
універсальних послуг. Зокрема, ТОВ «Нова пошта» пропонує широку пропозицію послуг, вищі логістичні та 
маркетингові стандарти обслуговування споживачів, зокрема швидкі терміни доставки, однак поступається АТ 
«Укрпошта» за показником доступності послуг, ідентифікованою кількістю регіональних відділень та вищими 
тарифами. АТ «Укрпошта» та інші конкуренти суттєво поступаються ТОВ «Нова пошта» за показниками 
менеджменту якості поштового зв’язку, в т. ч. тривалими термінами доставки вантажів [7, C. 554]. 

ТОВ «Нова Пошта» має найбільшу кількість відділень, а також обслуговує більш ніж 1000 міст 
України. АТ «Укрпошта» обслуговує всі міста України, оскільки є державним підприємством та користується 
значною державною підтримкою. Проте, кількістю відділень значно поступається ТОВ «Нова Пошта». З 
наведених даних можна стверджувати, що дані оператори є головними конкурентами в сфері універсальних 
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логістичних послуг, і багато в чому успішність їхньої діяльності визначатиметься ефективністю маркетингової 
діяльності. 

В цілому комплекс маркетингу на підприємстві застосовується не дуже добре – компанія ТОВ «Нова 
Пошта» в даний час проводить слабку маркетингову компанію, використовуються лише деякі елементи 
комплексу маркетингу. Аналіз маркетингу показує, що компанія не використовує всі засоби просування та 
залучення клієнта. Зокрема, не вистачає представленості компанії в соціальних мережах, реклами на радіо, 
телебаченні. Так само можна запропонувати проведення лекцій та конкурсів на знання системи серед студентів. 

Підвищення ефективності роботи комерційного підприємства можливе тільки при використанні 
результатів маркетингових досліджень. За нинішніх умов інформаційних технологій зросли вимоги до 
швидкості отримання і обробки даних маркетингових досліджень, і вони диктують необхідність активного 
використання Інтернет-ресурсів. Проведення за допомогою Інтернет-ресурсів маркетингові дослідження ринку 
(опитування споживачів за допомогою online-опитувань і online-фокус груп і т. д.) дозволяють отримувати 
цінну інформацію з мінімальними витратами. 

Планування маркетингової діяльності та впровадження маркетингової інформаційної системи буде 
корисним для ТОВ «Нова Пошта» для утримання лідерства на ринку логістичних послуг України. 
Рекомендується посилити стратегію ринкового лідерства на ринку даних послуг. Як правило, підприємства, що 
володіють кращими фінансовими можливостями, здатні інвестувати більші кошти в розвиток технологій і 
просування в розрахунку на одиницю продукції, що дозволяє збільшити темпи зростання обсягу продажів і 
частку ринку в перспективі. У цьому плані для ТОВ «Нова Пошта» і його ринку існує певна загроза з боку АТ 
«Укрпошта», яка в останні роки інтенсивніше нарощує свої фінансові можливості. 

Для удосконалення маркетингового менеджменту компанії пропонується використовувати таку 
рекламну стратегію, основними етапами розробки і реалізації якої будуть: 

 сегментація клієнтів, визначення груп потенційних клієнтів, кому буде адресована рекламна 
кампанія; 

 визначення товарів, найбільш затребуваних у клієнтів і виявлення сезонності попиту, на підставі 
чого вибір періодів рекламних кампаній; 

 вибір засобів поширення реклами; 
 розробка макетів реклами в єдиному стилі; 
 поширення реклами; 
 оцінка ефективності реклами [2, C. 294]. 
Для удосконалення маркетингового менеджменту компанії ТОВ «Нова Пошта» рекомендується: 
1. Здійснити сегментацію деяких груп клієнтів (пенсіонери, студенти, інваліди) та зробити для них 

більш доступні послуги доставки, впровадивши знижки та програми лояльності. 
2. Посилити витрати на рекламну кампанію на телебаченні, радіо та в інтернеті. 
3. Створити окремий інтернет-магазин на сайті ТОВ «Нова Пошта». 
4. Створити окрему маркетингову інформаційну систему, якою займатиметься маркетинговий відділ 

компанії. Дана система буде спрямована на те, щоб дізнаватися поточну ситуацію на ринку логістичних послуг 
України, слідкувати за темпами розвитку конкурентів та виявлення тих ринкових ніш, які конкуренти 
намагаються заповнити. 

5. Дотримуватися оборонної стратегії лідерства на ринку логістичних послуг в Україні. Це 
передбачатиме збереження темпів зростання компанії на рівні не нижче середньогалузевих, щоб уникнути 
скорочення частки ринку, і інвестування коштів в підтримку і зміцнення конкурентоспроможності 
підприємства та його послуг, адже наявна конкуренція з боку АТ «Укрпошта», яка в останні роки інтенсивніше 
нарощує свої фінансові можливості. 
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1. Бурцева Т. А., Сизов В. С., Цень О. А. Управление маркетингом: учебное пособие. Москва, 2005. 

271 с. 
2. Короткова А. В., Синяева И. М. Управление маркетингом. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юнити-

Дана, 2005. 463 с. 
3. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. 12-те вид., переробл. і доп. Санкт-Петербург, 2007. 

816 с. 
4. Моисеева H. К., Конышева М. В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные 

технологии: Учеб. Пособие. Москва: Финансы и статистика, 2009. 304 с. 
5. Ольшанская О. М., Лобачева Е. М., Живетин В. В., Кузьмичева М. Б. Маркетинг: теория и 

практические исследования : учеб. пособ. в 3 частях. Ч. 3 Москва : Российский заочный институт текстильной и 
легкой промышленности, 2008. 97 с. 

6. Статистичний щорічник України за 2018 рік / За ред. О. Г. Осауленка. Київ, 2019. 534 с. 
7. Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Кошкалда А. О. Структуризація послуг з експрес-доставки в 

Україні. Тези доповідей X Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». Львів 
(6-8 листопада 2019 р.): Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2019. С. 553–554. 
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ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИДПРИЕМСТВА 
 

Т.В. Бутенко, кандидат економічних наук, доцент  
Р.С. Пашинов  

Одеський регіональний інститут державного управління  
НАДУ при Президентові України 

м. Одеса 
 
Розглядаючи вплив людини на підприємство, а тим паче на його стратегічний розвиток, виникає дві 

сторони як зацікавлені в розвитку підприємства, так і не зацікавлені. Для більш детального розгляду впливу 
слід об’єднати все ж таки всіх людей, які впливають на підприємство в одну групу під назвою «стейкхолдери». 

Стейкхолдери — далеко не нове поняття в науці стратегічного менеджменту, а й до сих пір існує безліч 
визначень цього слова. Дослівно в перекладі з англійської стейкхолдер (stakeholder) — група підтримки або 
група впливу.  

«Фактично стейкхолдери — це група осіб, яка в тій чи іншій мірі може впливати на діяльність 
організації» [1, с. 247]. 

В українській науці дану групу осіб часто називають «коаліцією впливу». 
Потрібно розуміти, що «групи» — це формальна назва, адже в якості стейкхолдерів іноді може 

виступати менеджер, акціонер, взагалі будь-який індивід. Одночасно у будь-якій організації існує кілька 
стейкхолдерів, від поведінки яких може залежати ступінь розвитку компанії. 

 
 

 
  

 
Рисунок 1 — Різновид стейкхолдерів в розрізі чотирьох груп 

 
Кожна з цих груп має різні інтереси, які можуть між собою перетинатися. Окремі стейкхолдери за 

допомогою різних інструментів можуть впливати на організацію, щоб ці інтереси були почуті, і компанія 
робила все можливе, щоб якомога швидше втілити це все в життя. Так, акціонери зацікавлені в зростанні 
вартості організації і зростанні її прибутку, працівники зацікавлені в збільшенні заробітної плати, а дилери в 
надійності поставок. 

Компанія в свою чергу не може одночасно задовольнити запити всіх стейкхолдерів і їй доводиться 
розставляти пріоритети між групами підтримки. Звичайно, кожна окрема організація повинна розставляти ці 
пріоритети по ситуації. Тобто не існує того успішного плану, завдяки якому компанія буде триматися на 
гребені хвилі і при цьому кожна група стейкхолдерів буде задоволена. І саме від правильного встановлення 
пріоритетів між «коаліціями впливу» і залежить успішність організації. 

«Ступінь впливу стейкхолдерів на стратегічну зміну залежить від поєднання: 
– демонстрованої ними влади; 
– бажання стейкхолдерів бути почутим і досягти конкретних цілей; 
– політичної майстерності, що виявляється групою стейкхолдерів при поданні суті проблеми особам, 

які приймають рішення» [2, с. 201]. 
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Групи, які надають фінансову допомогу компанії 
(наприклад, акціонери).

Менеджери, які обіймають керівні посади 
підприємством.

Службовці, які працюють на підприємстві.

Партнери компанії (покупці, постачальники тощо).
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Залишитися на підприємстві та допомогти підприємству  

впоратися зі стратегічними цілями. 

  

 
Звільнитися через нерозуміння поставлених перед ними цілями, чи через незгоду з 

нововвееннями із-за нових стратегічних цілей. 

  

 
Залишитися на підприємстві та зробити спробу дійти до паставленої перед ними цілів розрізі 

стратегічного розвитку підприємства. 

 
Рисунок 2 — Засоби впливу стейкхолдерів на підприємство 

 
Головна ціль підприємства правильно зробити вибір в стратегії взаємодії з людьми, які мають вплив на 

подальший стратегічний розвиток підприємства. 
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Сучасне успішне управління підприємством повинно враховувати швидкоплинніcть зовнішнього 

середовища, його постійні виклики та базуватися на вмінні керівництва обирати правильний вектор 
організаційного розвитку. Організаційні зміни зумовлені реакцією підприємства на розвиток середовища, що 
його оточує (зв'язки, вимоги і можливості). Організації, з одного боку, вимушені постійно пристосовуватися до 
середовища, в якому існують, з іншого – самі генерують зміни у зовнішньому середовищі, розробляючи і 
випускаючи на ринок нові товари й технології, які починають домінувати і широко розповсюджуватися. Вони 
зачіпають такі аспекти діяльності підприємства як зміна структури, задач, технологій виробництва і управління, 
організаційної культури, персоналу, ефективності роботи організації, ділового іміджу підприємства. 

Питання організаційних змін висвітлено в роботах зарубіжних і вітчизняних вчених, які розглядають 
різні методи, моделі і методики, найбільш популярними з яких є реінжиніринг бізнес-процесів та 
організаційний розвиток [1-3]. Різноманіття моделей іноді ускладнює вибір найбільш відповідної моделі і це 
вимагає рішення дискусійного питання про найбільш актуальні підході до управління змінами. 

Базовими підходами до управління змінами є системний – цілісність комплексу ієрархічно 
впорядкованих та взаємопов’язаних компонентів; процесний – сукупність послідовних взаємозалежних дій 
щодо змін; ситуаційний – вибір та застосування інструментів змін, які відповідають конкретному стану 
ситуаційних чинників; поведінковий – зміна засобів взаємодії працівників всередині та зовні задля реалізації їх 
творчих здібностей; міждисциплінарний – формування цілісної концепції змін, яка інтегрує менеджмент, 
соціологію, психологію та ін.; макроскопічний – дослідження та врахування особливостей зовнішнього 
організаційного контексту; мікроскопічний – дослідження та врахування особливостей внутрішнього 
організаційного контексту; адаптивний – використання змін як засобу адаптації до змін; компетентнісний – 
здійснення оцінки, відбору, навчання і розвитку компетенцій співробітників та організації в цілому; 
нормативний – забезпечення оптимальних умов для досягнення цілей та соціального розвитку колективу; 
інноваційний – швидке реагування на зміни в зовнішньому середовищі та втілення інновації; маркетинговий – 
орієнтація змінна вимоги споживача, ринку та оточуючого середовища; ієрархічний – розгляд організації як 
системи, що складається з підсистем, робота з якими і є роботою з системою; інтеграційний – розгляд 
організації як скалярного ланцюга та за стадіями життєвого циклу; функціональний – реалізація функцій для 
досягнення цілей. 

Дослідження кожного з підходів свідчить про переваги та недоліки кожного з них, але складна природа 
управління змінами є такою, що найбільш вдалим є комплексний підхід, який дозволяє реалізувати принцип 
еквіфінальності в змінах. Ще одним з цікавих аспектів управління змінами є визначення реакції керівництва та 
самої організації на зміни: це може бути реактивна поведінка, коли організація починає дії щодо розвитку 
тільки після змін в зовнішньому середовищі, проводячи адаптацію до його змін: планова – коли організація діє 
за встановленим планом, така поведінка організації є вірною, але не завжди підходить до сучасних умов 
розвитку економіки та суспільства через те, що потребує дуже частої корекції планів розвитку; проактивна 
поведінка – коли організація сама ініціює зміни та першою пропонує нові форми співпраці зацікавленим 
особам. Саме проактивна поведінка організації та проактивний підхід до управління змінами є найбільш вдалим 
особливо в умовах глобальних перетворень, одним з прикладів є дії людства в умовах пандемії короновірусу. 
Використання того чи іншого підходи багато в чому залежить від конкретної ситуації та майстерності 
менеджменту та агента змін, що потребує подальшого вивчення методів та інструментів управління змінами. 
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В умовах підвищення інтенсивності конкуренції завданням кожної економічної системи є формування 

та розвиток конкурентних переваг. Такі переваги значною мірою обумовлюються рівнем досконалості 
людського капіталу, що визначається ступенем кваліфікації, активності та потенціалом розвитку різних 
складових цього капіталу. Особливо актуальною зазначена проблема є для сучасних бізнес-структур різних 
сфер діяльності, масштабів, країн тощо. Посилення ролі людського капіталу відбувається в умовах розвитку 
процесів глобалізації, інтеграції, цифровізації економічної діяльності, що обумовлює необхідність та 
особливості удосконалення системи кадрового менеджменту на всіх етапах життєдіяльності економічної 
системи, зокрема бізнес-структур. 

Питання формування, розвитку і використання людського капіталу широко розкриваються у наукових 
працях іноземних та вітчизняних дослідників О. Амоші, М. Амстронга, Г. Бекера, В. Гейця, О. Грішнової, П. 
Мерлеведе, Л. Ткаченко, А. Чухна, Л. Шаульської, Л. Шевчук, Т. Шульца та багатьох інших.  

Одночасно, багато провідних бізнес-структур зробили значний внесок у розвиток практичних засад 
формування людського капіталу. Так у 1997 р. компанія «McKinsey» провела масштабне дослідження. 
Результати цього дослідження показали, що перемога у війні за трудові ресурси дозволила багатьом 
організаціям сформувати довготривалі конкурентні переваги. Компанії змагаються за те, щоб наймати й 
утримувати найкращі таланти, як серед працівників інтелектуальної праці, так і серед керівників. Вони 
усвідомлюють, що люди є їх найважливішим активом, і цей актив витікає з компанії кожен день, тому вони 
мають розвивати таланти і знання, наявні у персоналу [1]. 

Людський капітал досліджують та визначають перспективи його розвитку на особистісному, 
мікроекономічному та макроекономічному рівнях [2].  

Особистісний рівень – це рівень, де система знань, умінь та навичок, яку людина сформувала в процесі 
отримання освіти, зокрема шляхом самоосвіти, практичної діяльності, дозволяє людині створювати товар та 
отримувати за нього доходи.  

На мікроекономічному рівні людський капітал є важливою складовою загального капіталу бізнес-
структури. На цьому рівні людський капітал поєднує знання, уміння та навички всіх працівників структури. 
Результати такого «поєднання» залежать від якості системи формування, використання та розвитку людського 
потенціалу структури, що значною мірою визначається чинниками внутрішнього та зовнішнього середовища 
функціонування бізнес-структури.  

Рівень макроекономіки – це важливий рівень, на якому можна побачити та оцінити загальні зусилля 
окремих робітників, домогосподарств, бізнес-структур, їхніх об’єднань, держави у напрямку формування 
людського капіталу країни. Існують численні міжнародні рейтинги, що дають уявлення про рівень розвитку 
економіко-соціальної та політичної системи країни. У більшості рейтингів важливим чинником є рівень 
розвитку людського потенціалу держав.  

Наприклад, Україна останнім часом мала нестійкі, однак і не останні, позиції у глобальному рейтингу 
інновацій, що передбачає оцінку 80 показників, серед яких є рівень освіти. У 2014 р. Україна займала 63 
сходинку, 2015 р. – 64, 2016 р. – 56, 2017 р. – 50, 2018 р. – 43, 2019 р. – 47 місце з 129. У 2019 р. лідерами 
рейтингу були Швейцарія, Швеція та США. Всесвітній економічний форум визначає рейтинг глобальної 
конкурентоспроможності за 12 показниками, серед яких важливим є показник оцінки ринку праці. У 2014 р. 
Україна займала 76 місце (з 141), 2015 р. – 79, 2016 р. – 85, 2017 р. – 81, 2018 р. – 83, 2019 р. – 85 місце з 129. 
Лідерами у 2019 р. були такі країни: Сінгапур, США, Гонконг [3]. Наведені показники, свідчать про наявність 
проблем формування та розвитку людського потенціалу. На наш погляд, передумови та одночасно наслідки цієї 
ситуації формуються та знаходять прояв на всіх рівнях. Тому необхідно розробляти заходи покращення 
кадрового менеджменту, починаючи з особистісного рівня, завершуючи державним рівнем.  

Сучасна теорія людського капіталу акцентує увагу на тому, що витрачаючи ресурси на формування 
трудового потенціалу, економічні агенти не втрачають ресурси, а інвестують у майбутнє. Відповідно на основі 
теорії людського капіталу сформувалася концепція людського розвитку [2]. Визнання та активне впровадження 
на практиці теорії людського капіталу обумовило швидкий розвиток систем неформальної освіти, безперервної 
освіти, освіти дорослих, самонавчання, освітньо-професійних програм бізнес-структур тощо. В розвинутих 
країнах, які активно впроваджують концепцію людського розвитку, держава, бізнес та домогосподарства 
злагоджено взаємодіють у напрямку створення системи спільного фінансування сфери формування 
ефективного людського капіталу.  

Основними властивостями людського капіталу, що необхідно враховувати в процесі розробки системи 
його розвитку є такі: системність окремого працівника, групи і спільноти; сполучення в персоналі ознак об'єкта 
і суб'єкта управління; залежність поведінки і властивостей персоналу від ситуації і її суб'єктивної оцінки; 
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залежність результатів діяльності від організації праці і комунікацій; необхідність спеціальних управлінських 
знань для управління людьми; вплив, який діяльність персоналу здійснює на результати організації в цілому; 
недосконалість методів виявлення закономірностей групової поведінки; будь-який управлінський вплив на 
персонал є взаємодією, що викликає активність; схильність до впливу не тільки виробничих умов, але 
зовнішніх і внутрішніх чинників; схильність до утворення інших систем, груп, що обумовлюють появу нових 
чинників поведінки [4]. 

Базовим фактором розвитку людського капіталу є освіта, яка дає змогу сформувати систему знань, 
навичок, професійних здібностей, культурних цінностей, забезпечити розвиток інтелекту та вмінь. Все це 
дозволяє працівникові швидко реагувати на зміну ринкових умов. Рівень освіти індивіда значною мірою 
визначає рівень його людського капіталу, що формує можливість отримання додаткових благ. Вважається, що 
освітня складова формування людського капіталу на сучасному етапі не відповідає перспективним потребам 
ринку праці. Роботодавці зацікавлені у працівниках з певними компетенціями, необхідними для створення 
конкурентних переваг структури у ринковому середовищі. Тому важливим є виявлення та аналіз ключових 
проблем розвитку людського капіталу України, від вирішення яких залежить формування якісних 
характеристик його конкурентоспроможності [5]. 

Вважається, що сучасним бізнес-структурами потрібні не лише освідченні, а й талановиті працівники. 
Навіть існує концепція «управління талантами» [6], що передбачає створення цілісної системи залучення, 
збереження, утримання і розвитку талановитих співробітників. Тобто сьогодні у межах конкурентних війн 
відбуваються битви за талановитих співробітників, що можуть бути «зірками» або «локомотивами» успішних 
бізнес-структур.  

Однак вчені та особливо практики вважають, що успішним компаніям потрібні не окремі талановиті 
«зірки», а талановиті команди. Взагалі, командна робота є сучасним трендом у кадровому менеджменті. 

Для формування конкурентних преваг бізнес-структура має враховувати чотири ключові чинники [6]: 
наймання – за установкам, навчання – за компетенціями, коучинг – для продуктивності, управління – для 
утримання. Вважається, що слід купувати, тобто залучати таланти ззовні. Одночасно, доцільно розвивати у 
межах структури власні таланти через навчання завдяки інвестуванню. Не зайвим є запрошення зовнішніх 
консультантів і фахівців для розвитку нових компетенцій. Важливим є позбавлення від співробітників, які 
заважають розвитку конкурентних переваг структури внаслідок виснаження їхнього потенціалу. Необхідно 
приділяти увагу утриманню ключових талантів, які є носіями ключових компетенцій. На наш погляд, такі ж 
чинники та підходи слід враховувати та використовувати під час формування кадрової політики некомерційних 
структур, зокрема у сфері державного управління. 

Таким чином, стратегія розвитку будь-якої сучасної економічної системи має формуватися з 
врахуванням наявного та перспективного людського капіталу, відносно якого мають застосовуватися ефективні 
технології кадрового менеджменту. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ В МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛЮ 
 

С.А. Яроміч, кандидат економічних наук, професор 
А.А. Кравець  

Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України 
м. Одеса 

 
Аутсорсинг у перекладі з англійської мови означає «використання сторонніх ресурсів», тобто це 

надання деяких функцій іншим профільним організаціям, які спеціалізуються в даній певній галузі, на 
договірній основі. 

На сьогоднішній день в світі прийнято три провідних призначення на подобі віддаленого 
адміністрування. Зазвичай, це відносний розподіл, який тільки обхоплює важливіші активні прямі обов’язки 
аутсорсингових фірм, але все ж, відображає досить очевидні положення ринку: перше призначення — 
аутсорсинг бізнес-процесів; друге призначення — виробничий аутсорсинг; третє призначення (більш розвинене 
призначення) – ІТ-аутсорсинг, тобто аутсорсинг інформаційних технологій. 

«Аутсорсинг (out – зовнішній, source – джерело) -українською як «запозичення ресурсів ззовні». 
Іншими словами, аутсорсинг це виконання сторонньою організацією певних завдань або деяких бізнес-
процесів, звичайно не є профільним для бізнесу компанії, але, тим не менш, необхідних для повноцінного 
функціонування бізнесу, як спосіб оптимізації діяльності підприємств за рахунок зосередження зусиль на 
основному предметі діяльності і передачі непрофільних функцій і корпоративних ролей зовнішнім 
спеціалізованим компаніям» [1]. 

Аутсорсинг бізнес-процесів передбачає надання аутсорсеру (компанії, яка надає пропозиції 
аутсорсингу) функцій тих або ж інших відділів, які не є для фірми провідними.  

Виробничо-господарський аутсорсинг – один з більш популярних видів аутсорсингу, за яким усі 
клопоти з експлуатації об’єктів нерухомості, прибирання приміщень, робочого харчування, керування 
транспортним парком фірми, інвентрарізація продукту і інша обслуговуюча робота лягають на плечі 
аутсорсингових фірм. 

IT-аутсорсинг – фаворит сьогоднішнього ринку цього виду пропозицій. Майже всі фірми починають 
використовувати зовнішнє управління як раз з такого, власне що знімають з себе клопоти про обслуговування 
інформаційних систем. 

У разі якщо говорити про очевидного фаворита між трьох напрямків – ІТ–аутсорсинг найбільш 
потрібний і більш розвинений сферами використання в віддаленому адмініструванні економічними районами, 
бухгалтерському обліку та в управлінні кадрами. 

Аутсорсингом можна вважати: виділення частини фірми в окреме виробництво; створення дочірньої 
компанії; перепродаж частини активів зовнішньої організації з наступним придбанням у неї належних 
пропозицій щодо реалізації переміщених таким чином функцій або ж бізнес–процесів. 

Сфера послуг є великим і динамічним сектором економіки провідних розвинених країн світу. Тенденції 
та закономірності розвитку сервісної економіки в умовах нестійкого ринкового середовища припускають її 
орієнтацію на задоволення попиту споживача за рахунок розвитку сервісних послуг на ринку. 

Розширення асортименту і доступності сервісних послуг є важливою складовою частиною соціально-
економічного розвитку суспільства, що сприяє його гармонізації і формуванню високої якості життя населення. 

«Зараз часто на аутсорсинг віддають такі ділянки роботи в компаніях як бухгалтерський облік, ІТ-
забезпечення, найм працівників, маркетинг, SMM, логістику, транспорт, кур’єрські послуги, навчання 
персоналу» [2]. 

Зростання доходів населення, трансформація стилю життя, підвищення культурно-освітнього рівня, 
підвищення ділової активності сформували попит на нові види сервісних послуг, актуалізували важливість 
вимог споживача до якості обслуговування, в зв’язку з чим підвищується попит на комплекс туристських і 
готельних послуг. 

В даний час виробники готельних послуг пропонують широкий асортимент послуг, який здатний 
задовольнити різноманітні запити споживачів. На сучасному етапі до тенденцій розвитку ринку готельних 
послуг відносяться: поглиблення спеціалізації готелів; утворення міжнародних ланцюгів; поява нових готелів; 
впровадження комп’ютерних технологій для вирішення різних виробничих завдань, в тому числі і для 
прискорення процесу бронювання номера в готелі. 

Основною відмінною рисою аутсорсинга від звичайних контрактів є акцент на ефекті від послуги для 
замовника, а не на саму послугу. 

Звичайний контракт містить в основному предмет контракту, права і обов’язки сторін, санкції і, на 
відміну від аутсорсингового, що не передбачає детальний опис процесів, які виконуються виконавцем, критерії 
оцінки договірних відносин, етапів реалізації контракту, опису якості отримуваних послуг та очікуваних 
результатів і вигод для замовника від укладення контракту після закінчення певного періоду часу.  

Література: 
1. Що таке аутсорсинг? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cbto.com.ua/library/outsorcing. 

— Назва з екрана. 
2. Аутсорсинг: всі «за» і «проти» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bc-

club.org.ua/guidebook/articles/autsorsyng-vsi-za-i-proty.html. — Назва з екрана. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 
 

Н.М. Похиленко, кандидат економічних наук 
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

м. Київ 
 
Частота кризових явищ економіки в інформаційну епоху зростає, тож прискорення виходу економіки з 

кризи за умов зростаючої потреби посилення різноманітних взаємозв’язків в процесі управління виробничими 
системами зумовлюють підвищення вимог до вибору форм і методів управління. В зв’язку з цим дослідження 
організаційної діяльності у виробничих системах, яка потребує узгодження з основними процесами діяльності 
організації обумовлює необхідність поглиблення теоретично-прикладних засад теорії організації. 

Термін «організація» (від пізнолат. organize – повідомляю, стрункий вигляд, влаштовую, від лат. 
organizo – влаштовую; англ. organization; фр. organisation) найчастіше розглядається в трьох аспектах [1]: як 
об’єднання людей, які діють на основі певних правил і процедур задля досягнення визначеної сукупності цілей; 
як внутрішня впорядкованість, узгодженість та взаємодія автономних частин цілого; як сукупність процесів і 
дій, в результаті яких формуються і вдосконалюються взаємозв’язки між частинами цілого. 

Тобто, поняттям «організація» позначають об’єкт, властивості об’єкту та його діяльність (процес), що 
розглядаються з одного боку в контексті соціальної організації як статичної системи, а з іншого – процесу 
управління, що полягає в впорядкуванні та самокоординуванні як динамічної системи. Тому часто цей термін 
асоціюється з поняттями системи, структури й управління, які відображають його сутність. 

Взагалі організація – це деяке соціальне утворення, що дає змогу і окремій групі людей і суспільству в 
цілому досягти мети, якої досягти поодинці не можливо.  

Тобто організацією є група людей чи деяке суспільне утворення, якщо воно відповідає таким 
обов’язковим вимогам [2, с.14]: 

 наявність дерева цілей (організація існує доти, поки всіх її учасників об’єднує хоча б одна мета); 
 спільна діяльність (всі складові організації діють спільно для досягнення визначеної мети); 
 система взаємовідносин (відносини складових організації є структурованими та мають певну 

ієрархію, вони мають певні регулятори); 
 управління (для досягнення мети всі зусилля складових організації свідомі та скоординовані); 
 технологічність діяльності (це перетворення ресурсів за допомогою інструментів та знань, що 

здійснюється за стабільними по структурі і змісту алгоритмами і процедурами); 
 організаційна культура (набір специфічних для організації систем знаків, символіки, цінностей, 

ідеології, норм та моделей поведінки, що вирізняє організацію від соціальних утворень та груп). 
Нині найбільш популярним є означення терміну «організація» як суб’єкта людської діяльності (процес 

створення структури) та об’єкта управління (структурованої, дієвої, цілісної, стійкої системи).  
Організація як процес «передбачає з'ясування роз'єднаності та об'єднаності, наприклад, виробництва, 

його структури, а також самої дії роз'єдння-об'єднання, його процесу, і переходу від однієї структури до іншої». 
Крім того, ця дія «здійснюється у просторі (структурність) і часі (процес) і охоплює дію щодо організації, тобто 
організаційну діяльність і самоорганізацію» [3, с. 57]. 

«Організація» є однією з основних функцій управління, що по суті є структурованою, внутрішньо 
впорядкованою, узгодженою взаємодією автономних частин в системному об'єкті, що реалізується у процесі 
організаційної діяльності. А «організаційною діяльністю» є процес усунення керівником невизначеності, 
плутанини та конфліктів в колективі щодо повноважень чи обсягів роботи із створенням придатного для 
спільної діяльності середовища. 

Основними складовими організаційного процесу (організаційної діяльності) [4, с. 125] є: 
а) розподіл праці – розподіл загальної роботи в організації на окремі складові частини, достатні для 

виконання окремим робітником відповідно до його кваліфікації та здібностей; 
б) групування робіт та видів діяльності у певні блоки (групи, відділи, сектори, цехи, виробництва тощо) 

– департаменталізація; 
в) підпорядкування кожної такої групи керівникові, який отримує необхідні повноваження 

(делегування повноважень); 
г) визначення кількості робітників, безпосередньо підлеглих даному менеджерові (встановлення 

діапазону контролю); 
д) забезпечення вертикальної та горизонтальної координації робіт та видів діяльності (створення 

механізмів координації). 
В результаті здійснення організаційного процесу створюється організаційна структура, яка складається 

з організації структури та організації роботи. Ці поняття взаємозалежні, тому що «робота здійснюється в межах 
певної системи управління, а будь-яка система управління реалізується через структурування процесу праці» [4, 
с. 137]. 

Структурними характеристиками організації є ступінь її складності, формалізації, централізації. 
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Ступінь складності організації визначається кількістю та різноманіттям існуючих в ній підсистем. Ця 
характеристика є відносною: «складність конкретної організації оцінюється відносно подібних їй організацій» 
[2, с.79]. Виділяють вертикально, горизонтально та просторово складні організації. Вертикально складними є 
організації, які мають багаторівневу ієрархічну будову та/чи функціональні обов’язки і призначення рівнів 
організації значно різняться. Горизонтально складними вважають організації, у яких на окремо взятому рівні 
організації велика кількість підрозділів. Такі підрозділи можуть різнитись за функціями, змістом їх роботи чи 
іншими параметрами, а можуть бути однорідними. Просторова складність організації полягає в неоднорідності 
територіального розміщення її підрозділів. 

Під ступенем формалізації мається на увазі, наскільки правила та процедури є визначальними у 
поведінці робітників. Більш формальною організацією буде та, в якій діяльність працівників є більш 
регульованою. 

Ступінь централізації відображає рівень концентрації влади на тому чи іншому рівні організації, тобто 
місце (рівень), де зосереджене право прийняття рішень. Верховенство права вищого рівня у прийнятті рішень 
свідчить про централізацію влади, а верховенство права нижчого рівня – про децентралізацію влади. 

При формуванні організаційної структури визначальними є фактори, які за розрахованими ними 
коефіцієнтами значущості розподіляються в такій послідовності, а саме: цілі, величина, професійна підготовка 
керівників, організаційна форма, вид господарської діяльності, інтегрованість у господарські структури, 
законодавчі рамки господарської діяльності, автоматизація господарської діяльності, рівень конкуренції галузі 
та стан ринкової кон’юнктури, укомплектованість структурних підрозділів організації. Найбільший вплив на 
формування та діяльність організаційної структури чинить фактор визначення її місії та відповідної системи 
цілей. Вибір цілі організації є фактором внутрішнього середовища, оскільки його суть визначає керівний 
кадровий склад організації. Однак необхідність відповідностей підпорядкованості потребам середовища, в 
якому така організаційна структура діє, визначає її гнучкість і адаптованість, а значить – життєздатність [5, 
с.19]. 

Кількість необхідних для реалізації цілей функціональних та лінійних зв’язків, географічна 
диверсифікованість структурних підрозділів з відповідною чисельністю задіяних кадрів формує величину 
підприємства. Узгодженість цих параметрів може забезпечити ефективність використання організаційної 
структури через економію на масштабі від зменшення постійних витрат, а може стати причиною перевитрат. 
Тому цей фактор потребує постійного контролю. Саме від рівня професійної підготовки керівної ланки в 
організації залежить, наскільки контрольованим є стан справ та відповідно вчасність та адекватність 
управлінських рішень щодо оптимізації структури організації. Межі управлінських рішень відносні до 
організаційної форми, в якій засноване підприємство, визначаються законодавчими рамками, що 
регламентують його господарську діяльність, відносно яких укладається організаційна структура підприємства. 
Вид господарської діяльності визначає бізнес-процеси в організації, реалізація яких покладається на структурні 
одиниці організації. Поширення ІТ-технологій створює можливість автоматизувати деякі бізнес-процеси в 
організації. Це зменшує її кадрову потребу чисельно, але вимагає підвищення професійного рівня персоналу. 
Відповідно автоматизація господарських процесів створює можливість оптимізувати організаційну структуру.  

Тобто, організацію можна розглядати як об’єднання людей, які утворюють живий організм з 
визначеною організаційною структурою, що під дією зовнішніх і внутрішніх факторів перебуває в постійній 
динаміці розвитку, а прагнення до врівноваження такої структури, обумовлює вдосконалення взаємозв’язків 
між частинами цілого, формуючи її статику. 
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В сучасних умовах ефективний розвиток підприємств в динамічних і несприятливих умовах 

зовнішнього середовища визначається тим, наскільки керівники володіють інструментами і методами 
стратегічного управління. Стратегічне управління орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, 
здійснює гнучке регулювання і забезпечує своєчасні зміни в організації, які відповідають виклику з боку 
оточення, дозволяє прагнути конкурентних переваг, виживати і досягати своєї мети в довгостроковій 
перспективі. 

Управління стратегічним розвитком підприємства має не тільки визначати напрямки розвитку, 
концепцію діяльності підприємства, але й об’єднувати в єдине ціле підсистеми управління підприємством: 
управління інноваціями, якістю, персоналом. В управлінні стратегічним розвитком підприємства виділяють три 
рівня прийняття стратегічних рішень:  

1) корпоративний рівень; 
2) рівень стратегічних бізнес - одиниць або стратегічних зон господарювання, які визначають види 

послуг, що надаються підприємством; 
3) рівень структурного підрозділу (функціональні служби) або функціональний рівень. 
Об’єднання підсистем управління повинно здійснюватися на основоположних процесах 

життєдіяльності підприємства: функціонування, вдосконалення, розвиток. 
Поточне функціонування забезпечує ритмічну діяльність підприємства шляхом обміну ресурсами між 

зовнішнім і внутрішнім середовищем при незмінних умовах зовнішнього середовища. Розвиток полягає в 
переході підприємства на нові умови функціонування в зв'язку зі зміною умов зовнішнього середовища. 
Необхідною умовою поточного функціонування підприємства є стабільність зовнішнього середовища. 
Продукція підприємства має стійкий попит споживачів, пропозиція товару з урахуванням продукції 
конкурентів повинна знаходитися в рівновазі з попитом на даному ринку, політичне і соціальне життя 
суспільства протікає без конфліктів і протиріч. 

Розвиваючись, підприємство здійснює внутрішні зміни. Відповідно до вимог зовнішнього середовища, 
бізнес - процеси підприємства переходять в новий кількісний і якісний стан. Розвиток в сучасних умовах 
господарювання, має бути планомірною, цілеспрямованої, стратегічно орієнтованою управлінською діяльністю, 
що дозволяє підприємству організовано змінюватися адекватно змін зовнішнього середовища. Процеси 
розвитку підприємства за характером є інноваційними, динамічними, ризикованими. Підприємство повинно 
вишукувати внутрішні і зовнішні джерела інвестування, оскільки розвиток неможливий без вкладень. 
Стратегічний розвиток організації розглядається як безперервний еволюційний процес, в якому одна 
стратегічна зміна створює необхідність інших змін. 

Практично на кожному підприємстві мають місце процеси функціонування та розвитку. Ці процеси 
знаходяться в діалектичному протиріччі один з одним. Тому необхідно впровадження та здійснення третього 
процесу, що пов’язує функціонування і розвиток – постійне вдосконалення підприємства. 

Процеси вдосконалення створюють основу для розвитку, а часто вони замінюють його, так як в цьому 
випадку збільшується період поточного функціонування підприємства. Вдосконалення можна визначити як 
систематичну діяльність по оптимізації внутрішніх станів і процесів підприємства на основі використання 
наявного потенціалу для підвищення ефективності його виробничої діяльності. Процес вдосконалення може 
створити основу для перспективного розвитку підприємства та привести його внутрішній стан за кількістю і 
якістю ресурсів, бізнес - процесів у відповідність з подальшим процесом розвитку. При цьому на підприємстві 
створюються нові цінності, і як наслідок, збільшується його вартість. Вміле управління процесами 
функціонування, вдосконалення та радикального розвитку визначає ефективність менеджменту підприємства. 
На більшості вітчизняних підприємств перевага віддається забезпеченню виживання, тобто поточному 
функціонуванню.  

Менеджери підприємства можуть скористатися різними інструментами для управління трьома 
загальними процесами – функціонуванням, вдосконаленням, розвитком. Проблема полягає в їх узгодженні. 
Серед основних інструментів, можна, виділити: 

1) оперативне управління - оперативне планування, організація, мотивація, контроль; 
2) управління фінансовими ресурсами - інвестиційне планування, бюджетування, управлінський облік; 
3) управління людськими ресурсами - формування і розвиток персоналу; 
4) управління процесами - управління якістю, інжиніринг та реінжиніринг бізнес - процесів; 
5) стратегічне управління - стратегічний маркетинг, стратегічне планування, управління на основі 

збалансованої системи показників ефективності; 
6) управління технічними інноваціями - наукові дослідження, технічне проектування, управління 

життєвим циклом виробів, техніки і технології. 
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Основним інструментом управління вдосконаленням і розвитком підприємства є стратегічне 
планування. Стратегічне планування являє собою розробку довгострокових планів розвитку компанії, які 
складаються на основі аналізу великої кількості даних, обґрунтовуються системами детальних розрахунків і в 
загальному вигляді стають документами різного ступеня деталізації. Воно повинно відповідати на такі основні 
питання: хто є споживачем підприємства, якими характеристиками він володіє, які його потреби задоволені, 
якими характеристиками повинні володіти продукт, процеси і ресурси підприємства; який ступінь задоволення 
потреб споживачів, які нові можливості для споживача можна додати в продукт, якими внутрішніми 
можливостями володіє підприємство для додавання нових цінностей, які є внутрішні можливості для 
збільшення обсягів виробництва існуючого продукту; на які нові ринки споживачів підприємство буде 
орієнтуватися, які нові види діяльності, продукти, технології їх виконання, ресурси можливі для освоєння, яким 
має стати підприємство, як для цього повинно змінюватися його внутрішнє середовище, який результат в 
довгостроковій перспективі воно планує. 

Перша група питань формує стратегію функціонування підприємства; друга - стратегію вдосконалення 
в аспекті кращого задоволення потреб споживачів і використання внутрішніх резервів; третя - стратегію 
вдосконалення внутрішнього середовища для забезпечення запланованого розвитку. 

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 здійснити обґрунтований 
підхід до стратегії організації. У прогнозуванні традиційно використовуються три виміри: час (як далеко вперед 
ми намагаємося заглянути?), напрямок (які тенденції майбутнього?), 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. 

Стратегія управління підприємством повинна бути високоефективною, тобто приносити максимальний 
прибуток в результаті досягнення запланованих цілей по задоволенню потреб суспільства в продукції та 
послугах підприємства, за умови, що вони надаються при мінімальних витратах.  
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В сучасних реаліях найбільш складною є проблема ефективного використання трудових ресурсів, тому 

для вирішення цієї проблеми керівництву підприємства потрібно створити науково обґрунтований механізм 
управління персоналом різних категорій. 

Найбільш важливим фактором впливу на ефективну діяльність підприємства є управління персоналом, 
так як лише через нього можливо підвищити фінансовий ріст, завоювання більшої частки ринку та росту 
продажів. Дефініція «управління персоналом» розглядається досить широко і набуває важливого аспекту у 
діяльності організації через аналіз та оптимальне використання трудових ресурсів, підвищення ефективності 
системи управління персоналом з урахуванням вимог сучасної ринкової економіки. 

Формування, використання трудовими ресурсами та ефективними методиками управління персоналу в 
системі соціально-трудових відносин займалися такі вчені як Н. Кабушкін, А. Калина, М. Заярна, Є. Качан, О. 
Каралюс та інші [1-4]. 

Ріст економіки будь-якої країни вцілому визначається якістю та професійністю наявного трудового 
потенціал. Управління людськими ресурсами на всіх рівнях діяльності підприємства залежить від ефективного 
та раціонального використання його наявних трудових ресурсів. Управління трудовими ресурсами 
відбувається, як на державному так і на регіональному рівнях. При чому, державний рівень управління 
трудовими ресурсами відбуваються через сумісну діяльність як державних так і регіональних органів 
управління, а також, через регулювання соціально-економічних відносини як в країні вцілому, так і окремих 
суб'єктів господарської діяльності, використовуючи сукупність методів та ефективних механізмів управління 
трудовими ресурсами.  

Кожен суб’єкт господарської діяльності для ефективного використання трудових ресурсів повинно 
вирішити такі обов’язкові завдання: визначення необхідних потреб у працівниках різних кваліфікацій та 
спеціальностей; аналіз ринку трудових ресурсів та управління ефективною зайнятістю; відбір, підбір та 
адаптація робітників; планування та організація кар'єри працівників, їх професійного та кар’єрного зростання; 
забезпечення ефективних, комфортних та раціональних умов праці; організація, аналіз витрат та результатів, а 
також координація трудового процесу; розробка системи мотивації та координації ефективної діяльності; 
обґрунтування структури доходів, ступеня їх диференціації, проектування систем оплати праці; організація 
винахідницької та раціоналізаторської діяльності; участь у проведенні тарифних переговорів між 
представниками роботодавців і працівників; рішення етичних проблем праці; управління конфліктами; 
профілактика девіантної поведінки [5]. 

На рис.1 представлено основні принципи управління персоналом, які допомагають правильно та 
ефективно ним керувати у сучасних ринкових реаліях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Принципи управління персоналом 
 
Підприємствам для того, щоб вижити в сучасних умовах, необхідно правильно визначати свою 

стратегію розвитку та тактику щоденної поведінки, проводити систематично раціональне управління трудовим 
потенціалом. Всі принципи та функції ефективного управління трудовим потенціалом підприємства 
обов’язково тісно взаємопов'язані і в сукупності становлять єдиний процес, метою якого є ефективна, 
інноваційно-орієнтована трудова діяльність персоналу. При цьому, основою розвитку управління трудовими 
ресурсами на підприємстві, є цілеспрямована діяльність по впровадженню нових, більш ефективних методів 
трудового управління. Саме тому, персонал обов’язково повинен бути високоосвіченим, володіти високою 
загальною культурою, стратегічним мисленням й ерудицією. 

На рис. 2 представлено основні проблеми при управлінні персоналом. Усі проблеми в управлінні 
персоналом стосуються не тільки керівників компаній, але і заважають жити самим співробітникам. Іноді 
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начальник застосовує таку систему управління працівниками, при якій встановлюються як би ідеальні стосунки 
- співробітники не ухиляються від роботи, а начальник не дістає своїми претензіями та вимогами. Але, як 
правило, саме в таких відносинах виявляються всі проблеми управління. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Основні проблеми управління персоналом 
 
Організація професійного розвитку стала однією з основних функцій управління персоналом, тому, 

управління професійним розвитком персоналу підприємства передбачає наявність таких найважливіших 
компонентів: відповідне та необхідне середовище – система управління професійним розвитком трудових 
ресурсів; необхідність і достатність фінансових ресурсів – механізм управління професійним розвитком 
персоналу; конкретні та раціональні дії - процес управління професійним розвитком персоналу підприємства 
[6]. 

Сучасний менеджер завжди стикається з різнобічними проблемами, які вимагають від професійної та 
кваліфікаційної підготовки до здатності запроваджувати необхідні зміни в управлінні та функціонуванні 
діяльності підприємства. Ефективне вирішення проблем досягається менеджерами за допомогою вибору 
результатів раціонального використання наукових, трудових, операційних, матеріальних і фінансових ресурсів, 
застосовуючи при цьому різноманітні принципи, необхідні функції, а також необхідні методи ефективного та 
економічного механізму функціонування діяльності підприємства [7].  

У ефективному управлінні кадровим потенціалом підприємства також дуже важливим є інноваційний 
тип управління, який заснований на розробці та впровадженні організаційних нововведень і направлений на 
докорінне вдосконалення організації праці, забезпечення більш повного її відповідності параметрам техніко-
технологічної бази виробництва. Основні функції інноваційного кадрового менеджменту об'єднуються, як 
правило, в наступні групи. 

По реалізації кадрових нововведень як об'єкта управління виділяють функції: організація та проведення 
науково-аналітичної роботи в області розвитку людських ресурсів; виявлення та вирішення нових кадрових 
проблем (спільно з науково-дослідними організаціями); оцінка ефективності кадрових нововведень; розробка 
прогнозів, концепцій, інноваційно-кадрової політики, планів, програм і проектів кадрових нововведень, їх 
фінансово-ресурсне забезпечення; організація кадрових нововведень і контроль їх реалізації; мотивація кадрів 
[7]. 

За напрямами сфер управління персоналом можна виділити функції: організація безперервної освіти 
персоналу (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації новаторських кадрів); пошук і добір кадрів 
для нових виробництв, дефіцитних професій, елітних і новаторських кадрів; атестація та оцінка праці 
інноваційних структур, інноваційних якостей персоналу; розробка схем посадового розвитку, вдосконалення 
посадових інструкцій у зв'язку з розвитком робочих місць, вдосконаленням організації праці та персоналу; 
просування і переміщення працівників сходами службової та професійної кар'єри організація формування та 
робота з кадровим резервом керівного персоналу; робота із раціоналізаторськими кадрами; мотивація 
персоналу при нововведеннях; розробка нововведень в організації роботи самої кадрової служби; забезпечення 
нових стандартів і підвищення якості трудового життя [1]. 

Стратегічною метою інноваційної діяльності в управлінні трудовими ресурсами є розвиток і 
підвищення ефективності трудової діяльності в перспективі [7]. В обох випадках кінцевим результатом має 
бути підвищення ефективності управління трудовими ресурсами, що, в свою чергу, призводить до зростання 
продуктивності праці і підвищення ефективності. Підвищення ефективності роботи підприємства полягає в 
підборі, при цьому обсязі послуг, такого поєднання ресурсів, яка мінімізує зроблені витрати. Отже, мінімізація 
витрат є інструментом збільшення прибутку - основної мети виробника в ринкових умовах, а також головним 
критерієм оцінки ефективності розміщення ресурсів та ефективності управління підприємством сфери послуг в 
цілому. 

Управління трудовими ресурсами - це управління, спрямоване на підвищення ефективності, на основі 
впровадження нововведень у методи планування, організації, мотивації й координації трудової діяльності 
працівників. Основними функціями управління є підвищення ефективності на підприємстві за рахунок 
створення, розповсюдження та ефективного застосування нововведень в управлінні трудовими ресурсами. 
Кінцевий результат впровадження нововведень у методи планування трудових процесів на підприємстві сфери 
послуг передбачає наступні підходи: оцінку ефективності застосовуваних технологій (сукупності методів, 
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прийомів праці) і засобів праці (знарядь виробництва); вивчення та відбір найбільш ефективних технологій і 
засобів праці; планування підвищення ефективності застосовуваних технологій і засобів праці. 

Управління персоналом на підприємствах потребує подальшого розвитку і вдосконалення, у зв'язку з 
чим, необхідно більш широке впровадження методів на основі більш поглиблених: мотивації та стимулювання 
інноваційної поведінки працівників; розвитку інноваційних комунікацій; формування системи ефективного 
генерування та акумулювання нововведень; побудови ефективного механізму впровадження та поширення 
нововведень. 

Однією із проблем, які є на українських підприємствах, є слабка здатність керівництва визначати 
мотиви поведінки працівників, їх найбільш значущі, на певний момент, потреби і проблеми, а також відсутність 
належної уваги до них, що призводить до обману очікувань співробітників і їх незадоволеності. Цим багато в 
чому пояснюються наявні труднощі в подоланні сформованого стереотипу переважно пасивної поведінки 
працівників, пов’язаного з убогістю мотивації і нерозвиненістю потреб, що задовольняються під час трудової 
діяльності, а також патерналістської свідомості: все – від премії до квартири–працівник звик отримувати від 
організації та держави, а не заробляти. Це робить працівника важко керованим, він практично не піддається 
мотиваційному впливу. Утриманський підхід до праці призвів до змін його психологічного сприйняття: дуже 
поширені консерватизм, опір нововведенням, прагнення мати невеликий, але гарантований заробіток, при 
невисокій інтенсивності праці.  

Активну позицію під час вирішення проблем повинні займати держава і громадські організації, які 
повинні застосувати заходи рекомендаційного, стимулюючого і освітнього характеру, які мають прискорювати 
формування у членів суспільства нової соціальної позиції, заснованої на розумінні ролі кожного суб'єкта 
ринкових відносин. 
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О.О. Миргородська 

Одеський національний політехнічний університет 
м. Одеса 

 
Основою функціонування будь-якої організації є прийняття управлінських рішень. Якість розроблення, 

прийняття та впровадження управлінських рішень впливає на успіх діяльності організації та ефективність 
використання її ресурсів. Однак, прийняття рішення є складним процесом та залежить від багатьох факторів і 
умов. Звісно, що відповідальність за досягнення успіху організації лежить на керівниках та менеджерах вищої 
та середньої ланки, які доволі часто змушені приймати рішення у складних обставинах, спираючись саме на 
інтуїцію. 

Метою роботи є визначення місця та ефективності інтуїтивних рішень у корпоративному управлінні 
організацією. 

У сучасних умовах все частіше рішення приймаються в обстановці невизначеності та ризику. Тому 
більшість складних рішень доводитися приймати в умовах неповної інформації та невизначеності, іноді, 
керуючись інтуїцією, адже середовище, у якому функціонує підприємство, постійно змінюється. Найвищі рівні 
невизначеності при цьому характерні для соціокультурного, політичного й наукового середовищ.  

Необхідність прийняття рішень, спираючись на інтуїцію, виникає за певних обставин. Наприклад, якщо 
наявна інформація, є обмеженою чи не зовсім змістовною, чи є багато однаково привабливих варіантів рішення 
проблеми або задачі. Окрім того, частіше за все, в таких умовах час, необхідний для прийняття рішення, є 
обмеженим та керівнику його не вистачає на вивчення та синтез необхідної інформації. Важливою обставиною 
є й те, коли передбачається, що потенційні втрати від одного прийнятого інтуїтивного рішення є меншими ніж 
вартість прийняття науково-обґрунтованого рішення. 

Згідно із Енциклопедією сучасної України, інтуїція – це «знання, що виникає без усвідомлення шляхів 
та умов його отримання; здатність безпосередньо пізнавати істину без будь-якого зв’язку з чуттєвим і 
раціональним пізнанням» [1]. Тобто інтуїтивні рішення базуються на «без свідомих знаннях». 

Джеймс Торн відмічає, що «хороші інтуїтивні рішення ґрунтуються на відповідних знаннях і досвіді 
осіб, які приймають рішення, та впливають на якість процесів прийняття рішень, які відображають складність 
системи» [2, с. 11]. Тобто можна стверджувати, що для керівників інтуїція є надбанням тривалого досвіду 
керівництва в певній професійній галузі, професіональним відчуттям, «осяянням».  

Миттєве знаходження адекватного (правильного) і несподіваного рішення є результатом творчого 
процесу, в якому гармонійно поєднуються усі ті компоненти пізнавальної діяльності людини – розум, почуття, 
віра, інтуїція. Ці компоненти в своїй сукупності дозволяють виявити суть проблеми, знайти правильне 
управлінське рішення, здійснити найбільш адекватний (оптимальний) вибір з кількох альтернатив.  

Керівники з розвиненою інтуїцією здатні знаходити нові, нестандартні рішення, які можуть вплинути 
на підвищення конкурентоспроможності організації. Через це в останні роки все більше уваги приділяється 
аналізу ролі інтуїції при прийнятті управлінських рішень, вчені, перш за все, з англомовних країн, постійно 
займаються розробкою нової методології оцінювання інтуїтивних здібностей в управлінні та намагаються 
розробити способи їх розвитку, що підкреслює актуальність обраної теми. 

У США є низка науково-дослідних організацій, співробітники яких постійно проводять певні 
дослідження з метою верифікації інтуїції і пошуку нових її застосувань. Розробляються також прикладні 
проекти з метою визначення осіб з високим рівнем інтуїції в різних професійних сферах. З метою загострення 
інтуїції управлінського персоналу і підвищення рівня його креативності в багатьох компаніях використовується 
тренування чутливості. Тобто можна стверджувати про певне «навчання» щодо розвитку інтуїтивних 
здібностей, формування вмінь прислуховуватися до себе, до своєї інтуїції. 

Цікавим висновком з досліджень багатьох науковців (П. Шодербек, Р. Роуан та ін.) є той факт, що 
керівники вищого рівня частіше змушені керуватися інтуїцією. У той час як збільшення кількості інформації 
про проблему може надавати помітну допомогу в прийнятті рішень керівникам середньої ланки. Тобто, чим 
вищий ранг менеджера, тим, цілком ймовірно, недостатньою буде інформація, яку він використовував для 
прийняття управлінського рішення. Але тоді управлінці більш високого рівня завжди мають справу з більш 
масштабними і довгостроковими проблемами, специфічні сторони яких важко помітні. Крім того, менеджери 
на вищих ланках управління зазвичай мають більше можливостей для використання нелогічних, інтуїтивних 
підходів у всьому, що б вони не робили.  

Чи є інтуїтивні рішення ефективними та чи здатні вони привести організацію чи підприємство до 
успіху? Деякі підприємці говорять, що майже всі їх рішення є інтуїтивними, а ті великі рішення про прийняття 
яких їм довелося шкодувати у минулому засновані на інтуїції. Це є обґрунтованим, бо менеджер, що 
покладається винятково на інтуїцію, зіштовхується з неминущою випадковістю, тобто «грає у рулетку». З 
погляду на статистичні дані проведених різними менеджерами досліджень, шанси на правильний вибір без 
будь-якого додатка логіки невисокі. Тому, окрім інтуїції, слід опиратися на знання та досвід. 
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Недоліки інтуїтивних рішень були сформульовані Н.О. Кондратенко, М.М. Новікова та М.К. Гнатенко, 
які вважають, що інтуїтивні рішення є імпровізованими; вони занадто суб'єктивні, засновані на особистому 
досвіді та баченні відповідного керівника, виходять із його логіки і внутрішнього переконання; не є достатньо 
мотивованими; розроблені на основі часто неперевіреної інформації; інформація, яка використовується в 
процесі прийняття рішень, відноситься до минулого і не може бути застосована безпосередньо в майбутньому, 
оскільки управлінські ситуації не повторюються, унікальні і самодостатні [3]. 

Також слід зазначити, що доступна інформація та інтуїція не обов’язково є несумісними або 
взаємовиключними. Насправді, вони добре доповнюють один одного: можна керуватися інтуїцією, 
намагаючись доповнити наявні дані, не виходячи за їх межі, а роблячи їх базою для абстракції. Інформація 
покращує інтуїцію, а інтуїція – інформаційну базу для прийняття рішень.  

І. Кант вважав, що «досвід без теорії є сліпим, а теорія без досвіду – просто інтелектуальна гра» [3]. 
Окрім того, інтуїція допомагає вилучити найважливіше та найактуальніше з великого потоку інформації. У нас 
час інтуїція є не просто заміною раціональних даних, а фокусом для формування «правильних даних».  

Слід зазначити, що інтуїція властива не кожній людині, та, на думку багатьох дослідників, її складно 
тренувати, тому й розвиненість та гнучкість інтелекту, а саме здатність до інтуїтивного мислення дасть 
перевагу людям, які мають кращі навички судження і прийняття управлінських рішень. Прикладом того, як 
розвиненість інтуїції впливає на ефективність діяльності організації може бути співзасновник успішної та 
всесвітньо відомої компанії Apple Стів Джобс [4]. 

Як передбачав Альберт Ейнштейн: «Інтуїтивний розум – це священний дар, а розум – вірний слуга. 
Нове століття вимагає нового мислення: ми повинні змінити наш матеріально-обґрунтований аналіз 
оточуючого нас світу, щоб включити більш широкі та багатовимірні перспективи» [4]. Можна повністю 
погодитися зі словами А. Ейнштейну та рекомендувати менеджерами та керівникам приймати рішення, 
спираючись на інтуїцію та розум. 

Висновки. Проведене дослідження дозволило узагальнити розглянуті вище проблемні аспекти процесу 
прийняття управлінських рішень в організаціях. Процес прийняття рішень повинен, з одного боку, бути 
адаптивним, пристосовуватись до змін зовнішнього середовища, а з іншого – забезпечувати ефективне 
функціонування і розвиток організації, бути націленим на успіх. Інтуїтивні рішення мають право на існування 
та, як доказує практика, вони не завжди є неефективними, тому що їх ефективність залежіть від розвиненості 
інтуїції у керівників та їх професійним досвідом для прийняття управлінських рішень. Тільки за цих обставин 
ці управлінські рішення будуть мати більшу ймовірність успішності, аніж гра з ризиком. Через це, в подальших 
дослідженнях та в майбутній практиці слід розробляти та тестувати методи оцінювання та розвинення 
інтуїтивних здібностей у керівників та менеджерів підприємств. 
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Корпоративна культура - це сукупнiсть прийнятих на даному пiдприємствi моделей поведінки правил, 

підходів до роботи, способів спілкування, усвідомлено або неусвідомлено прийнятих і дотримуваних більшістю 
співробітників організації по вiдношенню до клiєнтiв i партнерiв, а також культура мiжособових стосункiв на 
пiдприємствi. В обстановці швидко мінливого зовнішнього і внутрішнього корпоративного середовища 
переваги сильної корпоративної культури здатні забезпечити підвищення ефективності роботи, оптимізацію 
всіх виробничих процесів, сталий розвиток самої організації і її колектива, формування комфортних умов і 
дружньої атмосфери в колективі, підвищення статусу організації.  

Сьогодні корпоративна культура є інструментом управлінської дії, одним із прогресивних методів 
управління трудовим колективом, «вона дозволяє мʼяко та ненавʼязливо» прищепити певні цінності, традиції, 
що приводять до організаційної єдності й створення фірмового стилю поведінки підприємства [1]. 

Дослідженню процесів формування корпоративної культури в організації присвячено праці Ч. Хенді, К. 
Камерона, Р. Куінна, Дж. Зонненфельда, Р. Кука, Е. Шейна, С. Г.Абрамова, І.А. Костенчука, Ю.Ю. Петруніна, 
В.К. Борисова, та інших. Незважаючи на значну кількість питань, які досліджуються у працях науковців, такі 
важливі питання, як формування та впровадження корпоративної культури в діяльність вітчизняних 
підприємств та визначення її місця в системі управління персоналом, потребують подальших наукових 
досліджень. 

Керівники успішних підприємств розглядають корпоративну культуру організації як вагомий 
інструмент, що дозволяє створити єдиний напрямок руху й розвитку компанії, орієнтувати співробітників 
компанії на загальні цілі й ціннісні установки, забезпечити адаптацію співробітників й виникнення в них 
почуття відданісті справі й компанії. Корпоративна культура підприємства дає змогу розв’язати дві ключові 
проблеми: встановити оптимальні зв’язки підприємства із зовнішнім середовищем (зовнішня адаптація) та 
сприяти стабільній, продуктивній роботі персоналу на партнерських засадах (внутрішня інтеґрація) [2]. 

Корпоративну культуру можна визначити як комплекс цінностей і переконань, що розділяють усі 
члени компанії, еталонів поведінки, настроїв, символів, відносин і способів ведення бізнесу, які обумовлюють 
індивідуальність компанії. До системи внутрішніх цінностей відносяться основні філософські положення і ідеї, 
прийняті в компанії, які є ядром корпоративної культури. Цінності визначають напрямок діяльності команди 
працівників, що забезпечує досягнення успіху організації. Корпоративну культуру можна розглядати також як 
більш або менш довгострокову кон’юнктуру сил, що спонукають членів того або іншого колективу специфічно 
реагувати на певну мету.  

У міру розвитку і зміцнення ринкових відносин, а також осмислення західного досвіду стає очевидним, 
що корпоративна культура – це не чужорідне явище, а один з інструментів підвищення ефективності роботи 
будь-якого підприємства. Досвід найбільших світових корпорацій демонструє, що корпоративна культура є 
ефективним інструментом управління, а також одним з головних джерел конкурентних переваг [3]. 

В Україні інтерес до корпоративної культури з’явився значно пізніше, ніж в розвинутих країнах, й в 
основному був обумовлений глобальними змінами, інтеграцією та інформаційною відкритістю, яка надала 
доступ до світового досвіду ефективного ведення бізнесу. На сьогодні в українських наукових і ділових колах 
єдиної думки про корпоративну культуру і її значення поки ще немає. Дослідження, проведені соціологами, 
свідчать: 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 [4]. 

Найбільш суттєві фактори, які впливають на становлення та розвиток корпоративної культури 
підприємств в Україні: 

Перша умова становлення корпоративної культури пов’язана з розвитком корпоративного сектора в 
Україні. Так, процес формування корпоративних структур у вітчизняній економіці має досить суперечливий та 
непослідовний характер. Особливості їх формування у перехідній економіці зумовлені, насамперед, двома 
групами обставин: по-перше, це стереотипи свідомості людей, що звикли до застарілої централізованої системи 
господарювання; по-друге, це наслідки та результати реалізації визначених державою цільових напрямів і 
методів проведення ринкової інтеграції та структурної перебудови економіки України [5]. 

Наступною умовою становлення корпоративної культури є особливості формування української 
економічної культури. Уже звичним стало твердження про те, що Україна переживає перехідний період. З 
одного боку, здійснюється процес пристосування старих інститутів і структур до нових умов існування, з 
іншого - поступово застосовуються нові ідеї та підходи, утворюються нові інститути й механізми ринкової 
економіки. У результаті виникають типові для транзитивного періоду суперечності між змістом і формою 
нових інститутів [6]. 

Основними проблемами, які перешкоджають успішній реалізації конкурентних переваг є перш за все 
технологічна відсталість вітчизняних компаній та наявність несприятливого бізнес-клімату в українській 
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державі. Масова тінізація соціально-трудових відносин, бідність, притаманна українським працівникам, 
нерозвинена соціальна відповідальність держави та бізнесу, слабкість профспілок, - це ті чинники, які, 
вирішальною мірою гальмують розвиток корпоративної культури в Україні і не сприяють її становленню у 
західному розумінні [7].  

 Світовий досвід ведення господарства переконує, що впровадження в корпоративні відносини норм, 
дотримання яких створило б атмосферу єдності цілей кожного учасника управління, дає змогу досягати 
високих рівнів організації діяльності корпорації. Чим сильніша корпоративна культура, тим сильніша компанія, 
а потужна корпорація є важливою складовою стабільності економічного й громадського життя держави. 
Українські компанії тільки тоді зможуть реально конкурувати із західними компаніями, коли зможуть 
зрівнятися з ними не тільки по технічній оснащеності, але й по мистецтву управління корпоративною 
культурою.  

Як показує досвід провідних фірм, в процесі впровадження корпоративної культури, можна ефективно 
управляти залученням і лояльністю всіх співробітників, незалежно від первісних даних, які склалися в 
колективі. Для цього потрібний компетентний РR-відділ, який повинен знаходити правильне місце для кожного 
співробітника, і ефективний керівник, здатний ставити перед колективом досяжні, але амбіційні цілі, управляти 
процесом і контролювати його, а також інформувати співробітників. Необхідно вести цілеспрямовану роботу 
по формуванню загальних корпоративних цілей, цінностей і норм поведінки; створювати комфортне робоче 
оточення співробітників; використовувати можливості сучасних систем матеріального стимулювання з метою 
всебічного використання потенціалу робітників. 

У якості основних інструментів, які керівники можуть використовувати для підвищення залучення 
працівників до загальної міссії підприємства, можуть виступати: інформування співробітників, забезпечення 
ресурсами, визнання й заохочення, а також надання співробітникам можливості брати участь у прийнятті 
рішень. 

Головними факторами, що впливають на рівень залучення в компанії є: наявність лідера, відповідний 
рівень комунікації й формалізація правил і стандартів корпоративної культури. Наявність ефективної 
корпоративної культури має велике значення для організації: 

По-перше, культура надає працівникам корпоративної ідентичності, визначає внутрішньогрупове 
уявлення про організацію, є важливим джерелом стабільності і наступності. Це створює у працівників почуття 
надійності організації і свого місця в ній, соціальної захищеності. 

По-друге, знання цінностей, норм і правил, які сформувалися в організації, допомагають новим 
працівникам правильно інтерпретувати події, що відбуваються в ній, і відповідно визначити свою поведінку. 

По-третє, культура більше, ніж щось інше, стимулює самосвідомість і високу відповідальність 
працівника, що виконує поставлені перед ним завдання. Механізми впливу корпоративної культури на 
діяльність організації полягають у тому, що працівники прогнозують розвиток ситуації, щодо якої, керуючись 
цінностями, оцінюють і вибудовують моделі своєї поведінки та спілкування за подальшу долю своїх членів [8]. 

Таким чином, на сьогодні корпоративна культура відіграє одну із провідних ролей у процесі 
забезпечення ефективності менеджменту персоналу на підприємстві і є могутнім управлінським регулятивним 
ресурсомґ: чим вищий потенціал керівництва, тим вагоміший цей ресурс. Побудова сильної корпоративної 
культури призведе до збільшення економічного росту підприємства за рахунок підвищення мотивації до 
роботи, поліпшення якості виконуваної роботи.  
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Стабільність соціально-економічних систем нерозривно пов’язана з розвитком менеджменту та 

професійним навчанням управлінських кадрів. На сьогоднішній день не тільки Україна, але й весь світ 
переживає не тільки глобальну економічну кризу, але й методологічний занепад менеджменту. Однією з 
причин цього виявилось те, що власне що класичні підходи та методи менеджменту не забезпечують 
достовірного функціонування і становлення. 

Проблеми в підприємницькій діяльності були і раніше, але ці труднощі в діяльності менеджменту 
вирішувались в рамках двух-, максимально тристоронніх відносин. До що ж були значимо менша інтенсивність 
взаємодії суб’єктів, швидкість бізнес-процесів і проходження інформації. Катастрофічні результати по 
вирішенню проблем були рідкістю. 

Події останніх двадцяти-двадцяти п’яти років в Україні призвели до масової підготовки управлінців в 
закладах різного профілю і це проблема яка існує і на сьогодення. Одна із найважливіших проблем, яку слід 
визначити, це те, що відбулося істотне зниження рівня фундаментальної освіти, тобто зменшується питома вага 
базових дисциплін, що створюють фундаментальність. 

Важливою сферою діяльності менеджменту вважається професіоналізація управлінської діяльності, 
тобто підготовка управлінських кадрів, створення умов для їх роботи. На сьогоднішній день, економіка 
українських регіонів вважається економікою змішаного типу, якій необхідна професійна підготовка 
управлінських кадрів. Діяльність менеджменту в Україні пов’язана з особливостями економіки перехідного 
періоду і конкретної культурної ринкової поведінки, що ускладнює перенесення західних методів ринкового 
регулювання в українську економіку і вимагає формування особистої теорії розвитку менеджменту, і 
відповідно до цього, державної моделі підготовки управлінських кадрів [4, c.59]. 

Перш за все хотілося би наголосити, що до різниці між такими поняттями як «освіта» та «навчання». 
Навчання, або ж передача знань від викладача до слухача, це не освіта,та в міру становлення передових 
інформаційних технологій значення навчання дуже швидко девальвує. Знання самі по собі коштують все менше 
і менше. Освіта ж передбачає не лише тільки передачу знань, але розвиток спеціаліста, який розуміє сутність 
досліджуваних процесів і явищ з ймовірністю в подальшому їх практичного використання в залежності 
ситуації. Це складання конкретного образу мислення. 

Однією із найважливіших характеристик, управлінської освіти є системність. Системний підхід 
дозволяє здобувачу освіти отримати всебічне та комплексне уявлення про процеси і взаємозв’язки складових в 
суб’єкті та об’єкті управління. Системність знаходиться в залежності від великої кількості факторів. В першу 
чергу від системності рівня науки управління, основою якої вважається теорія управління.  

Розвиток професійної управлінської діяльності в Україні відбувалося за наступними етапами: перша 
освіта, додаткова освіта, далі ще друга освіта, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Ці етапи не заважали 
один одному, а навпаки, завдяки ним було легко виділити проблематику та методику при підготовці 
управлінських кадрів. Перша освіта - основна, , тому що саме в цей період складається базовий підхід до 
професіоналізації, методики ефективності управлінської діяльності та аналізу існуючих проблем. Додаткова 
освіта характеризувало практичну потребу знань і комплект більш актуальних проблем розвитку управління 
[2]. 

В останні роки ряд ЗВО, виходячи з необхідності ринку освітніх пропозицій та з урахуванням 
особистого кадрового потенціалу, автономно розробляє освітні програми для спеціальності «менеджмент». 
Втім тут є ряд проблем. 

1. Плутанина понятійного апарату. В даний час ще не сформувався єдиний понятійний апарат в області 
менеджмент освіти. Внаслідок цього здобувачі освіти не можуть належним чином дослідити дисципліну 
самостійно,тобто дистанційно. 

2. Плутанина предметної області. Власне що відноситься до управлінської діяльності, які його межі, 
відповідність з менеджментом? Єдиного поняття в даних питаннях немає, власне що породжує велику кількість 
завдань з навчальними матеріалами. 

3. Відсутність єдиної теорії управлінської діяльності. Книжки з назвою типу «теорія управління» 
нерідко являють собою дайджест літератури, що має відношення до управління підприємством, яке веде 
господарську діяльність. Тобто в книжці може бути кілька на тем про стратегію і організаційні структури, 
декілька тем, які стосуються законодавства, та кілька тем про управління персоналом. У результаті виходять 
книжки , про які не можна сказати, що вони не пов’язані з колективним управлінням, але вивчити по ним 
процес колективного управління, навчатися працювати не можна, тому що в них немає повної інформації. 
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4. Плутанина в кінцевому результаті підготовки спеціалістів. Ця плутанина ускладнює узгодження 
програм підготовки спеціалістів [1]. 

В Україні сформувалося 2 паралельних менеджмент-спільноти, які протистоять один одному Основна 
суть цього протистоянні в тому, що ці дві спільноти використовують різні інструменти та технології. До першої 
менеджмент спільноти варто віднести викладачів, консультантів та тренерів по управлінській діяльності. Друга 
група це діячі менеджери на підприємствах Якщо перша група орієнтована на західну культуру та зразки 
менеджменту, то другі находячись в реаліях вітчизняної культури критично відносяться до теоретичних 
конструкцій перших [5, c. 46]. 

До недавнього часу «традиційні», тобто емпіричні підходи до управління абсолютно відповідали 
потребам бізнесу, тому що, із за великої кількості ресурсів промахи в управлінні підприємством майже не були 
відчутні для суб’єкта управлінської діяльності. З одного боку, це сприяло формуванню стандартів, наприклад, 
як уявлення про поділ теорії та практики, з іншої - перешкоджало осмисленню проблем управління. 

Підготовка менеджерів з урахуванням передових інструментів і технологій менеджменту повинна 
основуватись на трьох напрямках: 

1. Безперервне вивчення професії та стажування.  
2. Оволодіння технологіями суспільних відносин в рамках ієрархій менеджменту в організаціях і 

зовнішньому середовищі.  
3. Менеджмент як процес економічного, технологічного і соціального управління по досягненню 

організаційних цілей [3, c,73]. 
В підсумок хотілося би зазначити, що новоутворена система освіти не здатна повною мірою 

задовольнити потреби бізнесу в інноваціях. Перша та сама основна причина це те, що відсутній чітко 
прописаний перелік компетенцій управлінців-інноваторів. Також, не сформовано концептуальний підхід при 
підготовці управлінських кадрів в сфері організаційно-управлінських інновацій. 

Для вирішення питання та покращення професійної підготовки управлінських кадрів доцільно було би 
забезпечити наукове співробітництво з професійними асоціаціями, науково-виробничими організаціями та 
освітніми установами щодо формування державної моделі підготовки менеджерів з урахуванням галузевих 
потреб. Далі навчитися створювати освітню заявку акредитованим ЗВО, організовувати відбір претендентів на 
навчання та їх подальше супровід аж до працевлаштування. Якість підготовки менеджерів в українських ЗВО 
відповідає вимогам роботодавцям, але потрібно тільки знайти «точки дотику» науки і практики. Не маловажний 
фактор це вміння розцінювати та відбирати бізнес-програми для персоналу з урахуванням перспективних 
потреб організації. 
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Сучасним підприємствам необхідно працювати в умовах високої конкуренції, складності і 

динамічності навколишнього середовища. Утримуватися на ринку дозволяє вироблення конкурентних переваг і 
вдосконалення організації роботи підприємства. Одночасно у споживачів існує потреба в якісних товарах і 
сертифікованих послугах. Використання системи менеджменту якості дозволяє впливати на процес 
виробництва товарів і послуг і на поліпшення діяльності організації на ринку в цілому. Наявність системи 
менеджменту якості дуже важливо якщо виробник хоче досягати високих результатів, адже конкурентна 
боротьба - головний рушійний фактор для процвітання підприємства. 

Розробка, використання і сертифікація систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам 
міжнародних стандартів ISO дозволяє забезпечити безпеку і якість продукції, зростання обсягу продажів, 
зростання продуктивності праці, утримання вже наявних споживачів і клієнтів, зниження витрат, підвищення 
престижу підприємства не тільки в очах клієнта, а й конкурентів, зменшення кількості рекламацій, зниження 
підприємницьких ризиків [1]. 

На жаль, більшість підприємств приймає рішення про впровадження СУЯ переважно тільки для 
отримання сертифіката, необхідність якого продиктована вимогами замовників, умовами участі в тендері або 
бажанням поліпшити імідж підприємства. При цьому втрачається головна мета впровадження СУЯ, спрямована 
на поліпшення якості товарів або послуг. Це призводить до того, що робота по впровадження СУЯ набуває 
виключно формальний характер. 

Однак недостатньо одного бажання керівника впровадити СУЯ, необхідно і участь в даному процесі. 
Багато керівників виключають себе на діяльності по створенню та підтриманню СУЯ в робочому стані. Як 
правило, прийнявши рішення про створення СУЯ, керівник вважає своє завдання виконаним і приймає рішення 
делегувати повноваження менеджеру (Заступнику) за якістю. Таким чином, відсутність лідируючої позиції 
керівництва призводить до недостатньої залученості персоналу - відсутність зацікавленості співробітників до 
роботи над СУЯ, яка сприймається виключно як зайве навантаження. Зазвичай вся відповідальність лежить 
тільки на одній людині повноваження якого вкрай обмежені. Крім того, виконання функцій менеджера 
(заступника) за якістю в повному обсязі вимагає отримання нових знань і вироблення нових навичок: знання 
принципів побудови та аналізу систем, тобто системного подходу навичок управління проектами, розуміння 
конкретних механізмів реалізації вимог моделей СУЯ. Але, нажаль, значна частина менеджерів (заступників) за 
якістю не в повній мірі відповідають пропонованим вимогам і не здатні виконувати поставлені перед ними 
завдання. В результаті - систематичне порушення дедлайнів, низький рівень результативності підприємства [2]. 

Часто підприємтсва при впровадженні СУЯ запрошують спеціально навчену людину і покладають всю 
роботу на нього, але це величезна помилка. До роботи повинні бути підключені абсолютно всі. Керівництво 
повинно постійно стимулювати і мотивувати персонал, створювати сприятливі умови для роботи, але в 
основному керівництво займається каральними заходами: позбавлення премії, догани і т.д. Повинні бути 
поліпшені людські відносини в колективі: моральні якості, узгодженність, гармонійні відносини між 
співробітниками [3]. 

Багато співробітників не сприймають позитивно рішення про впровадження та використання СУЯ, 
вони вважають це зайвою тратою часу і недостатньо мотивовані на виконання своїх завдань в рамках 
виконання СУЯ якісно, так як даний процес має на увазі зміну організаційної структури управління, зміна 
технологій виробництва, створення спеціалізованого підрозділу в галузі управління якістю, розробки нової 
політики та цілей підприємства. Також необхідність додаткового навчання вимогам стандарту якості фахівців 
виробничих підрозділів займає тривалий час і коштує значних фінансових витрат. 

Крім того, більшість підприємств не отримують очікуваного ефекту від впровадження СУЯ. Основна 
причина низької результативності полягає в тому, що керівництво також не реалізує в повному обсязі в рамках 
СУЯ свої функції, в першу чергу пов'язані з аназізом її діяльності і прийняттям рішень по підвищенню 
ефективності на основі отриманих результатів. Тому формування СУЯ має бути індивідуальним для кожної 
організації, так як всі організації мають свою специфіку управління [4]. 

В даний час бути конкурентоспроможним на ринку дозволяє саме якість товарів і послуг. Добре 
налаштована система менеджменту якості може стати рушійним інструментом постійного поліпшення 
діяльності компанії, до того ж це може стати додатковим джерелом прибутку. Щоб досягти ефективної 
діяльності компанії, необхідно грамотно використовувати одержувані дані, аналізувати їх, також переглядати 
мету і місію компанії, та інші важливі процеси, пов'язані з міжнародною стандартизацією. [5] 
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Нестабільний економічний стан, в якому знаходиться зараз Україна, потребує нових управлінських 

підходів щодо якісного зростання підприємства у нестабільному середовищі. Особливої уваги сьогодні набуває 
вектор, спрямований на розвиток ефективних комунікацій в організаціях. Саме вони в практиці підприємств є 
необхідною умовою досягнення стратегічних цілей та стійких конкурентних позицій. Для малих підприємств 
України характерне недосконале управління системою комунікацій, що призводить до низької ефективності 
управління діяльністю цих організацій. Наразі це питання є дуже актуальним, адже ефективні комунікації є 
перспективою виходу підприємства з кризи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання комунікацій в менеджменті займались Бебика В.М., 
Зверинцева А.Б., Орлова Т.М., Жигалова В.М. Проте, аналізуючи літературу, яка стосується практичних 
аспектів комунікативного менеджменту, виявилось, що це питання не достатньо розглянуте. Крім того, 
розвиток інформаційно-комунікативних технологій дає поштовх на оновлення підходів до роботи з 
комунікативною політикою.  

Метою статті є розгляд теоретичних та практичних аспектів створення та управління ефективною 
системою комунікацій підприємства.  

Комунікації відіграють велике значення для розвитку сучасних підприємств. Налагоджена система 
внутрішніх і зовнішніх комунікацій дозволяє досягнути успіху, завоювати лідерські позиції в конкурентному 
середовищі, підвищенні вартість організації. Поняття «комунікації» рекомендується розглядати не лише як 
обмін інформацією між людьми, за допомогою слів, букв, символів, жестів, за допомогою яких вони 
висловлюють своє відношення до іншого працівника, а як набагато складніший соціальний процес обміну 
інформацією за допомогою комунікаційних інструментів і засобів, який спрямований на встановлення взаємо 
зворотного зв’язку, який формується як всередині підприємства між працівниками для підвищення 
продуктивності їх діяльності, а також і з зовнішнім оточенням, а саме іншими підприємствами та суб’єктами 
господарювання. Адже це вагомий управлінський елемент в діяльності менеджера, який допомагає отримувати 
широкий спектр інформації для прийняття організаційних рішень, дозволяє на певному рівні підтримувати 
ділові стосунки з партнерами. Усунення визначеного процесу – шлях до втрати керованості за ситуацією, 
діяльність набуває хаотичного, нескоординованого характеру. 

Розпізнають три аспекти комунікацій: технічний, семантичний і прагматичний. Технічний аспект 
зв'язують з процесами передачі інформації від однієї точки, устаткування або особи іншій по відповідних 
каналах. Семантичний аспект відображує передачу і прийом інформації, включаючи її розуміння одержувачем. 
Прагматичний аспект враховує вплив прийнятої інформації на поведінку одержувачів і ефективність 
використання цієї інформації [1; 2]. 

Важливість проблематики управління комунікаційною сферою суспільства, обміну інформацією, 
знаннями та інтелектуальною власністю в процесі формування і розвитку економічних систем сприяли 
виокремленню самостійного виду спеціального менеджменту, що носить назву комунікаційний менеджмент.  

Отже, під комунікаційним менеджментом слід розуміти систему управління інформаційно-
комунікаційною сферою суспільства на основі використання форм, методів і технологій правового, 
економічного, соціального, гуманітарного і політичного менеджменту та маркетингу [3;4]. 

Забезпечуюча функція системи комунікацій підприємства полягає в визначені необхідного і 
достатнього інформаційного обміну між структурними елементами організації. При цьому повинна 
забезпечуватись достатня швидкість обміну інформацією, мінімальні втрати та мінімальне спотворення 
повідомлень, необхідний рівень захисту конфіденційних даних (технологічні можливості) та взаємодіями між 
внутрішніми елементами і обмiн iз зовнiшнiм ceрeдовищeм. Eфeктивнa роботa cиcтeми комунiкaцiй потрeбує 
нaлeжних вхiдних рecурciв, тeхнологiй тa упрaвлiнcьких взaємодiй. Вiд цього icтотно зaлeжить eфeктивнicть 
мeнeджмeнту пiдприємcтвa тa рeзультaт його дiяльноcтi. Cиcтeмa комунiкaцiй будь-якого пiдприємcтвa мicтить 
двi cклaдовi: cоцiaльно- eкономiчну тa тeхнологiчну, якi однaково вaжливi для функцiонувaння пiдприємcтвa. 

Характеристика елементів сиcтeми комунiкaцiй нa пiдприємcтвi нaвeдeнa в тaбл.1.  
 

Тaблиця 1 – Характеристика елементів сиcтeми комунiкaцiй пiдприємcтвa  
Складова системи Елементи системи Характеристика елементів 

1 2 3 
Cоцiaльно-

eкономiчнa cклaдовa 
Загальна професійна кваліфікація 

пeрcонaлу  
оcвiтa, cтaж (доcвiд) роботи, рeзультaти aтecтaцiї, caмооcвiтa, 

пiдвищeння квaлiфiкaцiї 
Квaлiфiкaцiя пeрcонaлу відносно знaння ПК, мов прогрaмувaння, пaкeтiв приклaдних прогрaм, 

Продовження табл.1 
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1 2 3 

 

iнформaцiйних тeхнологiй опeрaцiйних cиcтeм 
Пcихологiчнi оcобливоcтi  

 
aдaптивнicть, готовнicть до змiн, лояльнicть, cприйняття 

корпорaтивних цiнноcтeй, комунiкaбeльнicть, вiдкритicть, 
eмоцiйнicть, вiдповiдaльнicть 

Соцiaльнi взaємодiї конфлiктнicть, зворотний зв'язок, згуртовaнicть, груповi 
взaємодiї 

Ролi у cиcтeмi упрaвлiння лояльнicть до кeрiвництвa, уcвiдомлeнicть цiлeй, 
iнiцiaтивнicть, здaтнicть брaти учacть в упрaвлiннi 

Тeхнологiчнa 
cклaдовa 

aпaрaтнe зaбeзпeчeння кiлькicть тa модeлi комп'ютeрiв, зноc, cтупiнь 
зaвaнтaжeння, фондовiддaчa 

прогрaмнe зaбeзпeчeння кiлькicть, види, вaртicть, прогрecивнicть, вiддaчa, бeзпeкa 
кaнaли зв'язку види, зaвaнтaжeнicть, пропуcкнa здaтнicть, швидкодiя, збої, 

шуми, зaхиcт 
мeрeжi види, cтупiнь зaхиcту, доcтaтнicть 
cиcтeми обробки iнформaцiї 1C, ACУ, прогрaмно-тeхнiчнi комплeкcи, MES-cиcтeми 

*Примiткa. Узaгaльнeно з викориcтaнням джeрeл [4;5] 
 
Для того, щоб ця cиcтeмa прaцювaлa ефективно, потрібно cтворили підcиcтeму дiaгноcтики та 

контролю, підсистему автоматизації комунікаційного процесу, розробити політику та стандарти організації в 
галузі комунікацій (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Формування ефективної системи комунікацій підприємства 
 
Це допоможе своєчасно виявляти та аналізувати проблeми, що виникають, визначати фактори, які 

зумовлюють зміни, коректувати процес прийняття рішень, узагальнення iнформaцiї, обґрунтування висновків 
та впровадження їх в діючу cиcтeму комунікаційних зв’язків. 

Отже, добре спланована та ефективно реалізована система комунікацій надає підприємству можливості 
результативного обміну інформацією між менеджерами й працівниками для досягнення головної мети 
організації, із споживачами, з постачальниками. Це такий саме ресурс бізнесу, як фінанси або час. Вміле 
управління комунікаціями дозволить реалізувати сильні сторони організації й нейтралізувати слабкі. Тільки по 
досягненню необхідного рівня комунікативності організація зможе своєчасно реагувати на зрушення в 
конкурентній ситуації, а також впливати на ринкові відносини. 

Література: 
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2. Шегда А. В. Менеджмент: підручник / А. В. Шегда. – 3-тє видання., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. 

– 645 с. 
3. Бебик В. M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, 

технології, техніка паблік рилейшнз : монографія / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 2005 – 440 с. 
4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_382240_ponyattya-ta-

harakteristika-komunikatsiy.html 
5. Шпак Н. О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств: монографія / Н. О. 

Шпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 328 с. 
6. Продіус О.І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління // Економіка: 
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Принципи системи: 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА В МЕНЕДЖМЕНТІ 
 

В.М. Білявський, кандидат економічних наук, доцент 
І.М. Фролов 

Національний авіаційний університет, м. Київ 
 
Побудова системи менеджменту в організації, відбувається під впливом економічних та соціально-

психологічних чинників [1]. Економічні аспекти у менеджменті спрямовують діяльність підприємства та його 
системи управління на отримання максимального рівня прибутку, ефективного використання ресурсів, 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу тощо. Однак, наразі, все більша увага приділяється 
дослідженню соціально-психологічних аспектів менеджменту. Мова йде про процес формування організаційної 
культури, репутаційного капіталу та сприятливий імідж підприємства, дотримання нормативно-законодавчої 
бази, суспільних норм та технологій, а також врахування основних положень ефективних систем менеджменту 
в діяльності підприємств. 

Деякі науковці вважають, що менеджмент організації має приділяти увагу лише ефективному 
використанню особистих ресурсів. Так, М. Фрідман (1912-2006 рр.) акцентує увагу на тому, що роль бізнесу в 
суспільстві зводиться загалом до використання енергії підприємців та робітників та різноманітних фондів, які 
залучені в господарських діях підприємства. Останні спрямовані на приріст прибутковості, якщо йдеться про 
умови відкритої конкурентної боротьби між ними, без шахрайства та обману [2]. 

Крім того, все більша кількість людей погоджуються з тим, що «підприємство» є значно ширшим 
поняттям за звичайну «економічна цілісність». Сучасна організація зараз визначається як складова частина 
навколишнього середовища, що включає до свого складу багато елементів, до яких відносяться: місцеві спілки, 
об’єднання, ЗМІ (засоби масової інформації), споживачі, постачальники, громадські організації, робітники та 
акціонери. Від них, тобто посередників, залежить ефективне функціонування підприємства. Згідно з цим 
поглядом, підприємства повинні нести відповідальність перед громадянським суспільством. Вони мають 
виділяти певну частку своїх особистих ресурсів на такі соціальні потреби, як: вдосконалення суспільства, 
захист навколишнього середовища і природи, охорону здоров’я та безпеку, захист громадянських прав та 
захист інтересів споживачів тощо. Менеджмент виділяє такі види відповідальності, як: юридична, 
інформаційна, корпоративна, етична, фінансово-економічна та соціальна [1, 2]. 

Перевагами соціальної відповідальності вважають забезпечення довгострокової перспективи, зміна 
потреб суспільства, допомога у розв’язанні суспільних проблем, підтримка своїх працівників, формування норм 
моралі, створення доброзичливих відносин поміж працівниками підприємства, як членами громадянського 
суспільства тощо. До недоліків загалом відносяться: недотримання принципу максимізації прибутку, 
збільшення собівартості виробництва продукції через зростання поточних затрат на суспільні потреби, 
неможливість забезпечити високий рівень підзвітності громадянському суспільству, соціальні потреби 
задовольняються неефективно, соціальна відповідальність застосовується лише з метою реклами та PR-
компанії. Під час вибору інструментів соціальної відповідальності керівництво має зважати на його переваги та 
умови, якими забезпечується усунення чи зменшення рівня можливих загроз. 

Соціальна відповідальність – це похідна від особистісних цінностей, що розкриваються в етиці. 
Підприємство, як і суспільство чи об’єднання робітників виробляє власну етику поведінки. Тому, соціальна 
відповідальність певним чином базується на нормах, цінностях, що сформовані етикою менеджменту [3]. 

Етична поведінка загалом тлумачиться як сукупність вчинків та дій людини та відповідають тим 
нормам моралі, свідомості чи порядку, що склались у суспільстві або до яких воно прямує.  

Сьогодні більшість підприємств приділяють багато уваги етичним нормам та діловому етикету 
оскільки вони безпосередньо впливають на завоювання стабільного становища на ринку, залучення нових 
ділових партнерів та встановлення з ними взаємовигідних відносин, забезпечивши успішне та прибуткове 
ведення бізнесу в довгостроковому періоді. 

Для забезпечення етичної поведінки, сучасні менеджери запропонували [4]: запровадити етичні норми, 
які будуть показувати систему загальних цінностей, суспільних уподобань та етичних правил працівників 
підприємства; впроваджувати комітети з етики; проводити соціальні ревізії, призначенням яких була б оцінка 
впливу соціальних факторів на підприємство; організувати навчання етичній поведінці керівників і працівників; 
постійно інформувати робітників про випадки високоетичної поведінки через пресу, радіо, телебачення тощо; 
проводити наради, конференції, симпозіуми з проблем етичної поведінки тощо. 

Завдяки цим заходам система менеджменту здатна реагувати на потреби суспільства. Це може 
проявлятися як надання соціальної допомоги, підтримка деяких соціальних програм, дотримання моральних 
норм та цінностей тощо. 

Зазначена політика є загальним описом переліку дій підприємства та його працівників у конкретних 
ситуаціях, що стосуються питання етики та моралі. Дотримання етичних принципів і соціально відповідальна 
діяльність ні в якій мірі не завдають збитку, а навпаки, менеджмент може зробити свій власний внесок у 
покращення життя громадянського суспільства й одночасно домогтися підвищення рівня прибутковості. 
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ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
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Т.П. Силицька, І.С. Діденко 

Одеський національний політехнічний університет  
м. Одеса 

 
Ефективна система мотивації персоналу обов’язково складається із відповідальності за стратегічні цілі 

компанії та наявні ринкові ситуації. Для того, щоб компанія мала ефективну систему мотивації, та могла 
пояснити її бездіяльність, вона повинна мати певну бізнес-стратегію розвитку компанії, яка полягає у створенні 
відповідної системи мотивації та заохоченні персоналу до того, щоб вони не зазнавали дискримінації, 
підтримуючи, при цьому, дотримання необхідних правил та поведінки корпоративних цінностей та своєчасно 
коригуючи заходи, які не відповідають ефективному функціонуванню компанії та її персоналу. 

Головною метою ефективної системи мотивації персоналу є дoсягнeння і зaкріплeння пoстійниx 
кoнкурeнтниx пeрeвaг підприємствa зa рaxунoк рoзвитку і підтримки рeзультaтів трудoвoї діяльнoсті 
пeрсoнaлу, зaснoвaниx нa їx oсoбистій зaцікaвлeнoсті, розвитку здібностей і твoрчій ініціaтиві.  

До основ мотиваційної практики компанії входить: форма мотивації у процесі практики; забезпечення 
персоналу психологічною основою для внутрішньої координації; формування демократичних стилів 
управління. 

Ефективне управління мотивацією вимагає на практиці розробки єдиної системи функціонального 
управління персоналом, яке б включало одночасно такі функції як: планування, організація, стимулювання, 
координація, контроль, регулювання.  

Ефективна система з мотивації та управління активними роботами компанії має включати інформацію 
про організаційну структуру в цілісній та прямій системі, наприклад ланцюги, лінії та посадові особи, 
керівники та служби управління особисті; основні групи організацій, включаючи неформальні групи; 
представників; підрозділи адміністрації держави та регіонів. 

Система управління мотивацією персоналу супроводжується механізмом мотивації, стійкою 
структурою її взаємодії, її стабільністю та своєчасних регулюванням (корегуванням). 

Механізм мотивації персоналу відображається в системі сумісності різних форм і методів дії, щоб 
гарантувати, що персонал може працювати безпосередньо і негайно. Мотиваційний механізм працює на основі 
основних організаційних, економічних законів та принципів, а елементами його структури є лише методи та 
відповідні інструменти. Серед основних принципів механізму можна виділити: комплекс подразників, які 
можуть бути поглинені людьми в процесі практики; введення біонічних подразників у специфіку мотиваційної 
структури практичної діяльності; стійкість мотивів та стимулів; побудову моделей та стимулів для спілкування 
з громадськістю; нюансової та реактивної поінформованості про можливі виклики, мотиви та стимули; 
взаємодію між цілями проекту та цілями учасників. 

Методи мотивації компаній та професійної діяльності поділяються на організаційно-адміністративні, 
економічні та соціально-психологічні. Перед організаційними та адміністративними методами необхідно 
включити визначення законодавства про працю, кримінально-виконавчих норм та інших нормативних 
документів, розроблення внутрішніх правил та інструкції. Економічні методи приховуються в матеріальному 
стимулюванні персоналу через бонуси, надбавки, одноразові виплати та додаткові збори. Соціально-
психологічні методи відображаються в ігнорування мотиваційної ролі морального стимулювання дій, участі в 
управлінні бізнесом, формальної та неформальної координації, професійного та кар’єрного розвитку, тощо.  

Фактори, які впливають на процес управління мотивацією можна розділити на дві групи: перша - 
фактори, які впливають на внутрішню організацію процесу та діяльність компанії; друга- фактори, які 
відіграють певну роль в управлінні персоналом, за допомогою зовнішнього впливу. 

 Ефективність процесу мотивації персоналу до роботи в компанії визначається етапом досягнення 
економічних і соціальних цілей компанії, та які, в свою чергу, хочуть досягти оптимальний баланс економічних 
та соціальних інтересів у відповідних сферах діяльності компанії.  

Тaким чинoм, ключoві мoтиватори прoфeсійнoгo рoзвитку пeрсoнaлу нa підприємстві мoжнa 
прeдстaвити у вигляді тaблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Клaсифікaція мoтиваторів пeрсoнaлу дo прaці зa видoм мoтивaції 

Мoтивaтори Усунення негативних ситуацій Дoсягнeння перспективних та професійних успіxів 
Зoвнішні відшкoдувaти витрaти нa нaвчaння;  

відвідування культурних заходів; 
пoдoрoжі, як бонус за роботу.  

висoка зaрoбітна плaта; oтримання мaтeріaльної винaгoрoди; 
отримання майна у користування, або у власність; 
покращенняматеріального стaтусу.  

Внутрішні  прoфeсійний рoзвиток; стaбільна 
посада та постійна зaйнятість; 
перспективи кaр'єрного росту.  

oтримaння цікaвoї та перспективної посади; поліпшення 
умoв прaці; рoзширeння сoціaльниx кoнтaктів; oтримaння 
кoнкурeнтниx пeрeвaг чeрeз пoтрeбу у нoвиx знaнняx; 
oтримaння висoкoї (кeрівнoї) пoсaди; сaмoствeрджeння, 
зaтрeбувaність.  
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Відповідно до характеру особистості працівника, його поклику та внутрішньої мотивації, необхідно, за 
допомогою системи мотивації розвивати його ініціативність через накопичення результатів професійного та 
діалектного розвитку, віддаючи увагу управлінню трудовим менталітетом. Також, необхідно звернути увагу на 
те, що персонал, повинен мати впевненість у собі, мати організаційну спроможність, навички до професійного 
та постійного навчання, відповідати трудовій ментальності в компанії та трудовій етиці. 

Мотивацію персоналу компанії можна отримати за допомогою методів: економічні (прямі та непрямі); 
солідарність; соціальні (нематеріальні). Ефективність мотивації забезпечується результатами активної 
організації та дотриманням характеристик, встановлених до діяльності компанії (зусилля, намагання, 
наполегливість, контакт, сумління, тощо). 

Прoцeс фoрмувaння професійного розвитку персоналу зображено на рисунку 1, де найважливішими 
при формуванні професійного розвитку є зовнішні та внутрішні чинники впливу на трудову діяльність, які 
безпосередньо впливають на мотиваційний профіль працівника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Прoцeс фoрмувaння професійного розвитку персоналу 
 
Структурa мoтивaційниx чинників (рис.1) є нeoднoріднoю тa зaлeжнo від пoтoчнoгo стaну рoзвитку 

компанії, систeми суспільниx ціннoстeй чи динaміки ринку прaці, їх питoмa вaгa у зaгaльній систeмі мотивації, 
будe змінювaтися. 

Є два основні типи мотивації: за результатами та за статусом. Мотивація до статусу полягає у 
вбудованій єдності активного гравця, який включає його кваліфікацію, працює як у відділі управління так і у 
інших відділах, збільшуючи масштаби специфіки активності компанії. Мотивація за результатами застоюється 
тоді, коли потрібно швидко дізнатися, що є причинами неефективної роботи робітника чи групи працівників. 

Перший і другий тип мотивації можна легко змінити, тому в сучасній практиці управління 
керівниками, необхідно вживати заходів, щоб ефективно з'їсти злочин типових мотивацій. 

Сучасні методики мотивації, такі які викoристoвуються в Україні, передбачають не управлінський 
потенціал, а різноманітні способи його наслідування. На першому плані стоїть матеріальний мотив, який 
відіграє важливу роль у професійній поведінці працівників, але який не передбачає нематеріального мотиву і не 
стимулює інші сторони «задоволення» працівника. 

Поведінка працівника, в процесі діяльності, все більше і більше контролюється мотивацією до роботи, 
породженою трудовою діяльністю та власним сприйняттям організації робочого процесу.  

Ефективна мотивація персоналу - одна з головних рушійних сил ефективної та стабільної роботи 
компанії.  
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ЗOВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НA ТРУДOВУ 
ПOВEДІНКУ: 

eкoнoмічний стaн дeржaви і рeгіoну, ситуaція нa ринку 
прaці, рівeнь життя, oплaтa прaці, пoпит нa рoбoчу 
силу, сoціaльнa зaxищeність прaцівників 

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НA ТРУДOВУ 
ПOВEДІНКУ: 

вік/стaть/сімeйний стaн, світoгляд, прoфeсія, трудoвий 
стaж,рівeнь культури, стaн здoрoв'я, співвіднoшeння між 
рeaльними дoxoдaми і мoжливістю їx збільшeння 

МОТИВАЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ 

Ціннісні oрієнтири та ідеали Інтереси  Потреби  Стимули 

Трудова поведінка  

Працездатність   

Ставлення до професійного розвитку  
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м.Одеса  

 
Одним із критеріїв стійкої конкурентоспроможності організацій вважається систематичне 

удосконалення системи управління бізнесом, особливо при роботі з величезною чисельністю клієнтів і 
постачальників, коли менеджерам потрібно практично відразу ухвалювати рішення щодо цiноутворення і 
відстрочок платежів. Найбільша проблема полягає у відсутності актуальної і достовірної інформації про те, чи 
вигідні компанії прийняті управлінські рішення або вони приведуть до економічного збитку. Для отримання 
такої інформації треба в реальному часі визначати витрати, які здійснює компанія для будь-якого окремого 
клієнта, постачальника, організаційної одиниці, виробничої операції. В свою чергу для цього необхідна 
інформація про тривалість участі кожної певної особи у виробничому процесі, її заробітної плати та нарахувань 
на неї, площі робочого простору, застосовуваного устаткування, витратних матеріалів, тощо. Аналогічна 
інформація необхідна також для системи мотивації персоналу на досягнення цілей підприємства. Необхідно 
знати, на скільки конкретні особи прискорили або здешевили процеси, або ж збільшили їх прибутковість, щоб 
визначити, чи можливо в даному випадку заохочення, яке не завдає шкоди компанії. Для здобування такої 
інформації треба впровадити в реальному часі поопераційний розрахунок собівартості продукції (послуги). Такі 
розрахунки можливі, якщо заздалегідь розроблені актуальні моделі бізнес-процесів і організаційних структур. 

Інша проблема полягає в тому, як в умовах жорсткої конкуренції задовольняти мінливі потреби 
споживачів і в той же час знижувати непродуктивні витрати компанії, при тому, що існуючі функціональні і 
структурні можливості виробництва і управління, не забезпечують конкурентоспроможність компанії, яка на 
сучасному етапі визначається швидкістю реакції на вимоги клієнтів. 

Саме ці проблеми повинен вирішувати процес бізнес-адміністрування, як діяльності, спрямованої на: 
– забезпечення системного підходу до організації всіх процесів господарської діяльності компанії з 

метою задоволення потреб споживачів і дотримання високих темпів зростання обсягів реалізації; 
– формування позитивного іміджу компанії; 
– ефективного використання всіх видів ресурсів; 
– взаємодії з громадськими, профспілковими організаціями та державними установами; 
– забезпечення мотивації і умов для кар'єрного зростання працівників; 
– ефективне управління вартістю компанії. 
Визначають наступні основні принципи формування системи бізнес-адміністрування компанії: 
1) оптимізація ресурсів (за допомогою інформаційних СУП); 
2) сертифікація систем управління компанією за стандартами ISO (повинна охоплювати закупівлю 

сировини і комплектуючих, аналіз контракту, контроль якості, проектування, створення, обробку, доставку 
продукції, навчання персоналу, а також контроль якості обслуговування і підтримку клієнтів); 

3) процесний підхід (спрямований на зміну наявної в компанії адміністративної системи менеджменту з 
метою розмежування всіх процесів виробництва товарів і послуг). 

Основним змістом системи бізнес-адміністрування є механізм управління, що складається з: (рис. 1) 
 

 

Система бізнес-адміністрування 

Механізм управління Організація управління 

Принципи менеджменту 

Функції менеджменту  

Методи менеджменту  

Стиль керівництва   

Управлінський персонал  

Організаційні структури 
менеджменту  

Засоби менеджменту   

Динаміка системі управління  

Управлінські процеси  

Процеси прийняття і 
реалізації 
управлінських рішень 

Управлінські інновації 

 
Рисунок 1 – Система бізнес-адміністрування 
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– принципів бізнес-адміністрування, на яких будується система управління в цілому та окремі її 
частини: з практичної точки зору їх можна розглядати як правила, на основі яких керівник будує свою 
діяльність; 

– функцій бізнес-адміністрування, які є первинною, визначальною частиною системи управління; 
– методів бізнес-адміністрування, як способів здійснення цілеспрямованого впливу на виробничий 

колектив або окремого працівника; вони відрізняються своєю мотиваційною характеристикою і поділяються на 
адміністративні, економічні, соціально-економічні та соціально-психологічні; 

– стилю керівництва, - сукупність методів, прийомів і дій, найбільш характерних для керівника в його 
відносини з підлеглими. 

Для найбільш ефективного управління компанією потрібне постійне удосконалення  системи бізнес –
адмiнiстрування, тобто професійне здійснення управлінської діяльності через систему організаційних 
інструментів і компетенцій з впровадженням сукупності принципів, функцій і методів управління.    

Можна виділити наступні методи удосконалення системи бізнес-адміністрування: 
1. Методика швидкого аналізу рішення (FAST). Методика націлена на прорив в якійсь конкретній 

області і близька до ідеї «мозкового штурму». Група фахівців протягом одного-двох днів обговорює один 
певний процес. За підсумками наради пропонуються заходи, які дозволять покращити показники протягом 
найближчих 90 днів. Топ – менеджмент компанії вирішує які з пропозицій прийняти, а які відкинути. Кожен з 
учасників наради несе особисту відповідальність за вироблені ідеї - невдача буде свідчити про 
непрофесіоналізм і може мати негативні наслідки для кар’єри. Ця система була розроблена і вдосконалена в 
таких успішних компаніях, як IBM, «Форд Мотор» і E & Y. 

2. Бенчмаркінг. В основі лежить порівняння бізнес-процесів всередині організації з регламентами 
аналогічних дій в компаніях, що досягли найкращих результатів. В ході аналізу експерти визначають, що саме 
негативно впливає на роботу фірми. Виправлення виявлених помилок дозволяє істотно покращити якість 
товарів або послуг, підвищити фінансові та інші показники. Це досить простий і дешевий комплекс заходів. 

3. Перепроектування. Це набір операцій, який підлягає коректуванню, уважно вивчають і зображують 
у вигляді схеми. Потім схема критично аналізується і змінюється. Найчастіше при цьому усуваються дублюючі 
операції, спрощуються прийоми роботи, впроваджується автоматизація та інформаційні технології. Але в цьому 
методі існує небезпека формалізму і бюрократизації. Важливо, щоб процеси відбувалися не тільки в теорії, а й 
постійно перевірялися на практиці і обговорювалися з безпосередніми виконавцями. 

4. Інжиніринг. Під цим терміном розуміють еволюційний розвиток усіх існуючих операцій, поступове 
впровадження нових технологій, впровадження нових правил і неспішне покращення результатів. Метод 
необхідний для того, щоб компанія швидко реагувала на постійні зміни ринкового середовища. В успішних 
компаніях інжиніринг ключових процесів проводиться перманентно. 

5. Реінжиніринг бізнес-процесів (BPR). Business process reengineering - радикальне перепроектування 
всіх господарських процесів в організації, яке здійснюється групою професіоналів. Це дуже складний і 
витратний метод, тому його використовують або компанії, що знаходяться на межі краху, або компанії-лідери, 
які бажають оновлюватися швидше за конкурентів. Спочатку схема кожного процесу (в першу чергу 
основного) створюється в ідеальному варіанті, а потім її уточнюють з урахуванням конкретних обставин, 
фінансування та інших ресурсів. Мета команди - наблизити реальність до ідеалу настільки, наскільки стане 
можливим. Потім всі процеси узгоджуються між собою, створюється або оновлюється корпоративна стратегія, 
визначаються і контролюються критерії ефективності. 

Стратегія розвитку бізнесу диктує необхідність постійного дослідження та аналізу показників – 
індикаторів, які вказують, чи дотримується основна лінія стратегії компанії, а потреби щоденного монiторингу 
передбачають використання інструментарію для врегулювання поточних ситуацій. 

Процес раціоналізації організації бізнес - адмiнicтрування компаній вважається нескінченним, тому 
необхідним постає питання його самоорганізації шляхом прийняття зважених управлінських рiшень на базі 
обґрунтованих операційних моделей і характеристик бізнес-процесів. 

Бізнес - адмiнiстрування компанії потрібно розглядати як складну систему, яка постiйно розвивається і 
для удосконалення функціонування якої доцільно застосувати закономірності розвитку складних систем. 
Побудова моделі бізнес-адмiнiстрування і проведення апробації виконання с визначенням певних вхідних 
параметрiв, дозволить відстежити поведінку бізнес-структури, виявити слабкi мicця та вжити всі можливi 
заходи для їх усунення. 

Для підвищення ефективності бізнес - адмiнiстрування у вітчизняних компаніях необхідно 
використання такого аналітичного інструментарію, що дозволить встановити баланс між задоволенням потреб 
споживачів та конкуруючих суб’єктів ринку з показниками ефективності їх діяльності. 
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Велику роль в управлінні персоналом підприємства відіграє система мотивації працівників, яка 

забезпечує високу віддачу кадрового потенціалу. Залежно від настрою, бажання людини працювати і від 
морально-психологічного клімату в колективі ефективність праці може зростати або знижуватись у рази. Тому 
є актуальним питання побудови ефективної системи мотивації персоналу на підприємстві. 

Теоретичні основи і проблеми мотивації персоналу на підприємстві досліджували багато вчених, серед 
яких класики і засновники теорії мотивації – Ф. Тейлор, К.Б. Мадсен, А. Маслоу, Д. Макклелланд, Ф Герцберг, 
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, а також сучасні вчені – Ю. В. Макогон, М. А. Капранов, І. В. Мосійчук, В. 
В. Скриль, Т. О. Галайда та ін. [1 - 3]. Вчені визначають мотиви, які спонукають людину до праці: необхідність 
задоволення потреб фізіологічного рівня, а також в безпеці, комунікації, творчості, самовиразі, повазі, 
задоволенні, розвитку. Було обґрунтовано (А.Маслоу), що працівники на підприємстві перш за все намагаються 
задовольнити свої фізіологічні потреби, а потім вже вищі – любов, визнання, самореалізація. До вищих потреб в 
подальшому були додані потреби до влади, успіху і приналежності (Д. Макклелланд). Основними методами 
мотивації труда традиційно вважають умови роботи, заробітну плату, систему адміністративного впливу на 
підприємстві. Але, на думку Ф. Гецберга, ці мотиви прив’язують працівника до підприємства, та не завжди 
спонукають до підвищення продуктивності праці. Прагнення до підвищення продуктивності праці виникає у 
працівника для задоволення внутрішньої потреби людини у визнанні, досягнення успіхів у роботі, інтересу до її 
змісту. Таким чином, внутрішні потреби, хоча і виникають після фізіологічних зовнішніх, мають розглядатися 
на підприємстві, як не менш важливі.  

Існуючі здобутки теорії і практики мотивації працівників на підприємстві не втрачають своєї 
значимості в умовах динамічного розвитку економіки країни і зміни рівня життя населення. Проте поступово 
змінюються пріоритети мотивів людини до праці. Тому метою даного дослідження є узагальнення сучасних 
аспектів управління мотивацією персоналу на підприємстві та уточнення алгоритму побудови ефективної 
системи мотивації персоналу на підприємстві.  

Мотивація співробітників – найважливіший інструмент підвищення продуктивності праці, адже без неї 
неможливо забезпечити зростання конкурентоспроможності компанії [1, с. 335]. Розглядаючи зміст мотивації, 
необхідно враховувати, що мотивація – це внутрішня зацікавленість людини, яка має позитивний характер, 
існує, доки не буде реалізована. Важливість кожної наступної потреби для людини, що мотивує до визначених 
дій, збільшується після реалізації попередніх потреб. Так, внутрішні потреби людини у визнанні, інтересу, 
самоповазі виникає після задоволення фізіологічних потреб. Таким чином, оплата праці та створення безпечних 
умов праці на підприємстві є базою для активізації внутрішніх потреб працівника. В даному контексті оплата і 
умови праці є стимулами до виконання трудового завдання та формування додаткових внутрішніх потреб 
вищого порядку у працівника.  

Поряд із категоріями «мотив» та «інтерес» у теорії і практиці трудової діяльності широко 
використовується термін «стимул». В економічній літературі нема однозначного трактування їх співвідношень, 
проте ці поняття тісним образом пов’язані між собою. Якщо мотив виступає як внутрішня спонукальна сила, то 
стимул являє собою зовнішню причину, що спонукає працівника до діяльності [2, с. 142]. Тому необхідно 
враховувати, що стимули будуть діючими, якщо базуватимуться на мотивах конкретних працівників, на кого 
вони розраховані. Враховуючи, що важливість мотивів для окремих працівників може змінюватися, необхідно 
постійно досліджувати ієрархію мотивів персоналу, скасовувати недієві стимули та створювати нові, більш 
ефективні стимули до праці.  

Мотивація персоналу відбувається завдяки мотиваційному механізму. Мотиваційний механізм 
забезпечує перетворення набору факторів, принципів, стимулів, мотивів, ціннісних орієнтацій, сподівань, 
поведінкових реакцій з лінійного дискретного стану у замкнутий, постійно повторювальний процес. У 
структурному відношенні мотиваційний механізм включає фінансово-економічні методи і важелі, певну 
структуру відповідальних працівників, норми і правила стимулювання, періодичність проведення оцінки 
здійснюваних заходів тощо. Мотиваційний механізм повинен будуватися з урахуванням особливостей 
персоналу, які включають потреби, інтереси, установки і ціннісні орієнтації працівників та враховувати 
існуючу структуру управління персоналом, чинники, що впливають на установу всередині і ззовні, а також 
традиції, що склалися, та історичний досвід роботи [3]. 

Необхідність задоволення потреб створює мотиви поведінки як з боку найманого працівника, так і з 
боку роботодавця. Роботодавцю потрібна якісна праця, тому він організує систему мотивації працівників для 
досягнення даної мети. Якщо система мотивації відповідає мотивам працівників до праці, то система мотивації 
буде ефективна. Оскільки потреби людини постійно змінюються, то і змінюються мотиви до праці. Тому 
система мотивації має буди динамічна і гнучка. Тому згодні з висновками Чернишової А.В, що мотивація являє 
собою внутрішнє спонукання людини до дії відповідно до поставлених цілей та задоволення потреб. Оскільки 
потреби людей час від часу мають схильність до змін, то і процес мотивації є нескінченим. Саме тому потрібно 
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постійно вивчати потреби працівників та будувати і вдосконалювати систему мотивації відповідно до нових 
умов, в яких доводиться діяти підприємству. Для того щоб створена система мотивації була найбільш 
ефективною та результативною, необхідно вміти правильно поєднувати матеріальні і моральні стимули. 
Стимули можуть бути ефективними лише в тому разі, якщо вони викликають реакцію з боку людини [2, с. 144]. 

Найбільш поширеним матеріальним стимулом до праці є її оплата, тому заробітна плата, доплати, 
премії та інші грошові виплати на підприємстві обов’язково повинні мати зв'язок з результатами праці.  

Якщо матеріальні стимули на більшості підприємств мають однакові види і характеристики, добро 
відомі, то нематеріальні стимули на кожному підприємстві індивідуальні і залежать від талантів і кваліфікації 
менеджерів з управління персоналом.  

До нематеріальних методів стимулювання відносяться організаційні та морально-психологічні методи. 
Організаційні мають на увазі залучення працівників до участі у справах організації. Морально-психологічні 
методи полягають у створенні умов, при яких працівники відчували б професійну гордість [4].  

Для побудови ефективної системи мотивації і стимулювання персоналу підприємства пропонуємо 
наступний алгоритм: 

 постановка і постійне уточнення мотиваційних цілей праці, таких як: забезпечення заданої 
продуктивності праці, додержання технологічних норм і нормативів, підвищення кваліфікації, одержання 
планового рівня показників; 

 вивчення дієвих мотивів існуючого персоналу, які можуть бути використані для досягнення 
поставлених мотиваційних цілей; 

 розробка матеріальних і нематеріальних стимулів досягнення мотиваційних цілей відповідно до 
планів виробництва; 

 побудова взаємозв’язків мотивів, стимулів і результатів мотивації; 
 побудова таблиці відповідальних за виконання мотиваційних цілей; 
 розрахунок бюджету функціонування мотиваційної системи на підприємстві; 
 узгодження планового бюджету мотиваційної системи з планами виробництва; 
 моніторинг дієвості і ефективності системи мотивації персоналу; 
 внесення коректив в існуючу систему мотивації.  
Система мотивації і стимулювання персоналу підприємства повинна мати циклічний характер, 

постійно удосконалюватися під нові мотиваційні цілі. Матеріальне забезпечення функціонування системи 
мотивації має бути закладеним у виробничо-фінансові плани підприємства, бо стимулювання буде ефективним 
і результативним там, де є на це кошти. Стимулювання повинне бути плановим. Воно має здійснюватися не 
після досягнення мети, що поставлена, а для досягнення цієї мети. Тому фінансування дії інструментів 
стимулювання має бути у конкретних планах формування собівартості і прибутку виробництва. Обсяги 
виробництва повинні забезпечувати можливість фінансування системи мотивації на підприємстві.  

Мотиваційний процес кожної конкретної людини часто індивідуальний. Мотіваційні структури 
окремих людей відрізняються один від одного. Спостерігається різна ступінь впливу однакових мотивів на 
різних людей, різна ступінь залежності дії одних мотивів від інших. У одних людей прагнення до досягнення 
результату може бути дуже сильним, в інших же прагнення може бути відносно слабким. У цьому випадку 
даний мотив буде по-різному діяти на поведінку різних людей. Можливий і інший випадок: два працівника 
мають однаково сильний мотив на досягнення результату. Але в однієї людини цей мотив домінує над всіма 
іншими, і він буде домагатися результату будь-якими засобами. У іншої людини - цей мотив співвідноситься по 
силі дії з мотивом на співучасть у спільних діях. У цьому випадку дана людина буде поводитися по-іншому. Це 
необхідно враховувати при розробці системи мотивації. Однак, часто мотиваційні цілі перетинаються між 
собою. Об'єднані групи співробітників повинні спільно шукати вирішення поставлених завдань. Так 
досягається мультиплікаційний синергетичний ефект. Ніхто з відповідальних осіб не буде заохочуватися за 
рішення окремо поставленого завдання. Цікавить комплексний результат. І якщо хтось працював дуже добре, 
але через іншого виконавця не вдалося отримати заданий результат, ніхто не може отримати винагороду, в тому 
числі вище керівництво. Підприємство повинно бути націлене на кінцевий результат, а не на процес праці. 
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Інформаційні технології принесли безмежну масу можливостей в наш світ. Осторонь не залишилася і 

сфера менеджменту. Інформаційні технології дозволяють автоматизувати процеси, оперативно отримувати 
інформацію і керувати нею, створюючи централізовані сховища інформації. 

Можна побачити, що у діяльності будь-якого підприємства, важливу роль відіграє інформація, яка 
необхідна для ефективного управління, а також усім працівникам інтелектуальної праці, так як вона - ключовий 
ресурс. Інформація об'єднує працівників і організацію в єдине ціле, і, тільки вона, дозволяє працівникам 
інтелектуальної праці робити свою роботу якісно та швидко. Візуалізація даних, обробка зображень, створення 
віртуального простору дає людині піти в віртуальне середовище для рішення складних завдань, підійти впритул 
до певної мети на новому рівні, полегшити підготовку та затвердити необхідні управлінські рішення. 

Мета інформаційної технології (ІТ) - виробництво інформації для її аналізу людиною і прийняття на 
його основі рішення з виконання якої-небудь дії. Основи інформаційної технології: збір даних або первинної 
інформації; обробка даних і отримання результатів інформації; передача результатів інформації одержувачу для 
прийняття на її основі альтернативних рішень. 

Можна виділити наступні основні елементи, які дозволяють автоматизувати, або прискорити роботу 
підприємства: документообіг - створення документів в електронному вигляді, редагування, передача між 
різними людьми; облік - система автоматичного створення звітів, аналіз і автоматичне планування на майбутнє, 
на основі поточної інформації; планування - зручна система планування, яка буде адаптуватися під наші 
потреби; контроль - автоматична система контролю, яка зможе зняти частину обов'язків з менеджера. Але для 
ефективного використання інформаційних технологій, їх необхідно правильно впровадити у діяльність 
підприємства. Однією з проблем, які можуть виникнути - відсутність бажання персоналу до використання 
нових технологій, особливо, таке можна спостерігати з працівниками пенсійного віку. Для вирішення цієї 
проблеми, необхідно провести тренінги, які зможуть підготувати персонал і показати якої ефективності можна 
домогтися, а що головне - це зовсім не важко. Також, треба бути готовим, що процес впровадження може 
зайняти від одного місяця до 3-6 місяців, все залежить від обсягу та складності навчання. 

Вище, був перерахований ряд елементів, які ми можемо автоматизувати. Але, використовувати всі 
елементи окремо довго, і не завжди зручно. Представимо, що у вас 5 коробок з інструментами. Коли вам 
необхідно знайти потрібний інструмент, ви будете його шукати в 5 коробках, що може зайняти багато часу. 
Хорошим рішенням при впровадженні інформаційних технологій на підприємстві, буде CRM система, яка 
всередині себе об'єднує набір готових інструментів, зосереджених в одному місці. 

Використання цих технологій на практиці дозволяють підвищити конкурентоспроможність 
підприємства, де інформаційні технології виступають, як основа сучасних інтенсивних технологій, спрямована 
на підвищення результату при взаємодії менеджерів між один одним і керівника підприємства. Створення 
нових технологій, здатних забезпечити високу ефективність взаєморозумінням і виробничого взаємодія між 
фахівцями - досить таки складна задача. Але не дивлячись на складність - це важливе завдання, яке вимагає 
застосування нових знань і методів. 

Інформаційних технологій в першу чергу орієнтовані на багатопрофільність керованих підприємств. 
Для ефективної діяльності підприємства необхідно інформаційно об'єднати всі підрозділи на новому 
управлінському рівні. Таке об'єднання можна назвати інформаційною системою (ІС). Інформаційна система 
(ІС) - система, яка призначена для зберігання, пошуку і обробку інформації, і відповідні організаційні ресурси 
(людські, технічні, фінансові та т. Д.), Які забезпечують і поширюють інформацію. 

Можна підвести підсумок, що інформаційні системи підприємства мають взаємний вплив один на 
одного. З одного боку ІС повинні впроваджуватися на підприємство, щоб забезпечити необхідною інформацією 
важливі відділи організації. У той же час підприємство має усвідомлювати і відкривати себе впливам 
інформаційних систем, щоб отримати вигоду з нових технологій. 

Інформаційні системи можуть стати потужними інструментами для створення більш 
конкурентноздатних і ефективних підприємств. Інформаційні технології можуть використовуватися, щоб 
перепроектувати підприємства, трансформуючи їх структуру, область дії, засоби повідомлення і механізми 
управління роботою, трудовими процесами, виробами і послугами. 

Інформаційні технології дозволяють реорганізувати процес управління, забезпечити нові можливості 
які допоможуть менеджерам у стратегії, автоматизації рутинних завдань, плануванні та управлінні. 
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Розвиток туризму є одним з найважливіших і перспективних напрямків коригування структури 

національної економіки. Ці питання особливо важливі в контексті прийняття національного плану розвитку 
туризму, який забезпечує умови для розвитку туристичного потенціалу України, для створення дуже 
ефективного і висококонкурентного туристичного комплексу і передбачає безліч можливостей для задоволення 
потреб українських туристів. З цією метою перед маркетологами стоїть задача пошуку і реалізації 
організаційних і управлінських заходів для успішного вирішення проблем розширення маркетингової 
діяльності та забезпечення їх конкурентних методів маркетингу. 

Розглянемо моніторинг туристичним підприємством туристичних вподобань в, набираючи 
популярність серед туристів, африканському континенті. 

Моніторинг - спостереження, оцінка і прогноз стану навколишнього середовища в зв'язку з 
економічною діяльністю. Оскільки використання моніторингу розширилося, воно знайшло широке 
застосування в економіці, включаючи маркетинг. Моніторингові дослідження в процесі забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств є найбільш конкретними, оскільки вони дозволяють будь-якої компанії, 
незалежно від форми управління, відстежувати конкурентні переваги, сильні і слабкі сторони в процесі 
відстеження конкурентів і своєчасно адаптуватися при виявленні змін до вимог ринку [1]. 

Такі дослідження, як моніторинг, в маркетинговій практиці, є відносно недавніми. Фундаментальні 
праці вітчизняних і зарубіжних вчених [1, 3, 4] присвячені вивченню цих проблем, визначенню видів 
моніторингу та методів його реалізації. 

Моніторинг досліджень в процесі забезпечення конкурентоспроможності підприємств є найбільш 
детальним, oскільки вони дoзволяють кожній компанії, незалежно від її форми бізнесу, відслідковувати 
конкурентні переваги, сильні і слабкі сторони в процесі відстеження конкурентів і адаптуватися при виявленні 
змін дo вимог ринку. 

Процес впровадження таких дoсліджень, як моніторинг, в підприємствах, щo працюють в сфері 
туризму, повинен мати чітку спрямованість, послідовність, визначення підрозділів при виконанні завдань і їх 
функцій. 

Сьогодні лідером зростання туризму є Азіатсько-Тихоокеанський регіон, за яким слідує Африка. 
Африканський туристичний регіон характеризується перевагою природних туристичних ресурсів. Серед них 
особливо важливі флоро-фауністичні і ландшафтні складові ресурсного потенціалу. Для порізнених країн і 
територій регіону, характерні комфортні погодні та кліматичні умови - основа для розвитку масового туризму. 

На міжнародному ринку туристичних послуг африканські країни зайняли лідируючі позиції і 
пропонують високоякісні туристичні продукти: весільний туризм та пляжний відпочинок на Маврикії; Туніс і 
Марокко - пляжно-купальний, оздоровчий та розважальний туризм; Кенія, Танзанія, Зімбабве - сафарі і 
екологічний туризм; в Південній Африці – пляжно-купальний, екологічний і гастрономічний туризм. Дайвінг і 
серфінг – особливість Кабо-Верде. Країнам Центральної Африки притаманні: несприятливий клімат для 
європейців і американців, етнічні конфлікти, бідність, а також відсутність базових умов життя, що робить ці 
країни не привабливими з точки зору рекреаційного туризму [2]. 

У зв'язку зі збільшенням інтересу до відвідування країн Африки серед українців, туристичні 
підприємства активно проводять дослідження туристичних уподобань для встановлення найбільш популярних 
країн африканського континенту для відвідування, а також затребуваних видів туризму в них. Одним з 
головних видів досліджень є моніторинг. 

Моніторинг і контроль як маркетингова функція включає перевірку ступеня узгодження кінцевих 
результатів з обраними стратегічними напрямками маркетингу і, відповідно, досягнення мети. І кінцевою 
метою маркетингової діяльності має бути вміле використання туристичного продукту регіону в якості основи 
для створення маркетингових можливостей. 

Грамотне і продумане дослідження вподобань споживачів може дати важливу інформацію і результати, 
які будуть приносити реальний дохід. В першу чергу у підприємства з'явиться можливість: 

 виявляти ті продукти і послуги, які користуються найбільшим попитом; 
 прогнозувати пoтреби споживачів; 
 здобувати їхню довіру; 
 поліпшувати відносини з потенційними клієнтами; 
 розуміти «психологію» споживача; 
 створити систему зворотного зв'язку зі споживачем [3]. 
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Моніторинг задоволеності споживачів має включати такі стадії: планування, проведення та 
поліпшення. Алгоритм процесу моніторингу задоволеності споживачів підприємства представлений на рис.1 

 
Рисунок 1 - Алгоритм процесу моніторингу задоволеності споживачів підприємства 

 
Для виявлення існуючого рівня задоволеності та лояльності споживачів щодо турів в країни Африки 

необхідно проводити моніторинг задоволеності споживачів з чітко визначеним призначенням та цілями і він 
має включати такі елементи: 

 aналіз реакції споживачів на нaявні, нові туристичні продукти; 
 вивчення причин рекламацій чи скарг споживачів; 
 здійснення моніторингу тенденцій задоволеності клієнтів; 
 оцінювання інформації щодо поведінки персоналу підприємства під час рoботи з клієнтами; 
 порівнювання задоволеності споживачів відносно інших підприємств [4]. 
Вивчення споживачів туристичних пoслуг, їх споживчої поведінки являє собою складний процес, який 

включає в себе оцінку послуг, які вони отримують, їх дії і наміри, пов'язані з вибором найбільш привабливого 
туристичного продукту, виявленням їхньої задоволеності чи незадоволеності купівлею або обслуговуванням. 

Інформація, oтримана в ході моніторингу споживчих переваг, дoзволить зрозуміти переваги нинішніх і 
потенційних споживачів, їх вимоги і підходи до продукції компанії. Вона показує задоволеність і лояльність 
поточних споживачів і, таким чинoм, дозволяє коригувати маркетингову стратегію туристичної компанії: 
покращувати ціни, адаптувати туристичні продукти до потреб споживачів, оптимізувати канали просування і 
рекламну політику [5]. Отже, так як тури в Африку користуються великим попитом у клієнтів, туристичним 
компаніям слід проводити дослідження туристичних уподобань для встановлення найбільш популярних країн 
Африки для відвідування, тим самим підвищувати конкурентоспроможність підприємства на ринку. 
Моніторинг є одним з важливих методів дослідження переваг туристів. Задля ефективного проведення 
моніторингу, компанія повинна: чітко визначити мету та цілі, щo стоять перед компанією для забезпечення 
конкурентоспроможності; вивчити конкурентні переваги компанії; визначити кількість, види конкурентів, що 
будуть досліджуватися; встановити пріоритетні характеристики забезпечення конкурентоспроможності 
компаній; визначити ефективні методи та джерела отримання даних. 
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Сьогоднішні реалії господарювання такі, що забезпечення безпеки підприємства, в першу чергу його 
економічної безпеки, неможливо без впровадження в практику його діяльності системи комплаєнс [1-14].  

Комплаєнс (англ. «сompliance» - згода, відповідність, походить від «to comply» - виконувати) - в 
перекладі з англійської означає дію згідно із запитом або вказівкою; покірність [1, 2]. Комплаєнс відтворює 
відповідність конкретних дій підприємства, окремого колективу чи працівника будь-якого рангу внутрішнім 
або зовнішнім вимогам (законам, стандартам, нормам, положенням і т. п.). 

Для того, щоб найкращим чином дотримуватися принципів і норм комплаєнс, в структурі промислових 
підприємств створюються спеціальні підрозділи. Підприємство і його співробітники повинні дотримуватися 
вимог нормативних актів в будь-якому випадку, незалежно від наявності або відсутності системи органів, що 
забезпечують правомірне і етичне ведення бізнесу. Посадові особи, визначені чинним законодавством, 
установчими документами юридичної особи або наказом виконавчого органу, поряд з самою організацією 
несуть відповідальність за дотримання чинного законодавства. Тому основними завданнями комплаєнс-органів 
є розробка і введення в дію різних документів, що містять правила поведінки співробітників в тій чи іншій 
ситуації, що регулюють різні процеси (директиви, політики, процедури) і контроль за їх виконанням. Система 
органів, яка забезпечує відповідність діяльності організації обов'язковим нормам, може бути побудована по-
різному в різних організаціях - все залежить від потреб і специфіки діяльності підприємства. 

В процесі вдосконалення системи корпоративного управління необхідність створення комплаєнс-
підрозділу обумовлена прийняттям корпоративної стратегії. Зокрема, ефективна служба комплаєнс-контролю, 
включаючи оцінку комплаєнс-ризиків, важлива для досягнення намічених стратегічних цілей і рішення задач 
корпорації (наприклад, при придбанні або продажу бізнесу, первинному і наступних розміщенні акцій і 
облігацій на зарубіжних ринках капіталу, отримання іноземних позик, залучення стратегічних іноземних 
інвесторів). Звідси підвищений інтерес з боку практиків до аналізу впливу функцій комплаєнс-контролю на 
реалізацію принципів корпоративного управління, а також виявлення тих предметних областей корпоративного 
менеджменту, які вимагають постійного комплаєнс-супроводу (рис.1) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Принципи формування організаційно-економічного механізму забезпечення комплаєнс-безпеки на 
промисловому підприємстві 

 

Принципи створення організаційно-економічного механізму забезпечення комплаєнс-безпеки промислового підприємства 

Принцип доцільності 

Принцип поєднання гласності та 
конфіденційності 

Передбачає розмежування інформації, заходів та дій на загальнодоступні та таємні, відомі 
тільки обмеженому колу осіб, мають статус комерційної таємниці 

Повне охоплення всіх видів діяльності підприємства в рамках комплаєнс-програми 

Ефективність дії механізму перевищують витрати на його створення 

Принцип правової відповідності 

Принцип плановості  Відтворює ідентифікацію і ранжування комплаєнс-загроз за термінами їх усунення або зменшення 

Принцип комплексності 

Механізм комплаєнс-безпеки підприємства повинен відповідати нормам діючого законодавства 

Принцип взаємодії Узгодженість роботи всіх служб комплаєнс-безпеки 

Принцип гнучкості Оперативне корегування цільових установок 

Принцип розвитку та динамізму 

Принцип відповідальності 

Принцип безперервності Механізм комплаєнс-безпеки функціонує постійно, незалежно від наявності комплаєнс-загроз 

Забезпечую розвиток та самоорганізацію механізму забезпечення комплаєнс-безпеки 

Персональна та колективна відповідальність персоналу за результати прийнятих рішень 
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В переліку принципів (рис.1) нами наведено тільки основні. При цьому слід враховувати відсутність 
між принципами певних протиріч, що може призвести до суттєвих втрат на підприємстві в сфері забезпечення 
своєї комплаєнс-безпеки. 

Зміст програми діяльності служби комплаєнс має визначатися відповідно до конкретних вимог даного 
промислового підприємства. Але існують області та сфери прояву комплаєнса, які актуальні для будь-якого 
підприємства: корпоративне, трудове, адміністративне право, фінансове право в частині дотримання 
податкового законодавства, ведення бухгалтерського (фінансового) обліку та звітності, а також спеціальні 
області комплаєнс, властиві окремим корпораціям: митне, банківське, страхове, антимонопольне 
законодавство; екологічні норми; законодавство про ринок цінних паперів і похідних фінансових інструментів, 
протидія шахрайства, відмивання грошових коштів та валютний контроль і т.п. 

В системі загального управління промисловим підприємством в таких випадках комплаєнс займає 
особливе місце в організаційній структурі, як це представлено на рис. 2 [4]. 

 

 
 

 
Рисунок 2 – Структура промислових підприємств, що використовують комплаєнс-службу в управлінні 

 
В даний час промислові підприємства по різному підходять до організаційного впровадження служби 

комплаєнс в свої структури управління. У загальному випадку вони ще далекі від досконалості, але слід 
зауважити, що в даному напрямку підприємства роблять тільки перші кроки.  

Сучасне підприємство зобов'язане здійснювати законний і цивілізований бізнес, тому керівництво, 
розуміючи важливість і необхідність комплаєнс-підрозділів, надає їм достатні трудові ресурси і адекватні права 
на отримання інформації та документів. На практиці необхідність комплаєнс-контролю визначається 
корпоративною стратегією. 
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ДЬЮ-ДІЛІДЖЕНС В КОМПЛАЄНС-ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

П.Г. Перерва, доктор економічних наук, професор 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

м. Харків 
 
На сьогоднішній день для дослідників, які вивчають проблеми в області комплаєнс, практиків 

антикорупційної діяльності дискусійними залишаються питання класифікації дью-ділідженс в системі послуг, 
питання розробки зрозумілої і прийнятної методики планування дью-ділідженс, питання розробки спеціального 
стандарту комплаєнс-діяльності з планування дью-ділідженс і пошуку нових методів виконання процедури, 
зокрема, ідентифікації, аналізу та оцінки ризиків з метою забезпечення професійного супроводу реалізації 
інвестиційних проектів [1].  

Надання послуги в формі дью-ділідженс - менш стандартизована форма аудиторської діяльності. 
Спеціальні положення, інструкції та керівництва, розроблені методологами аудиторських компаній з надання 
послуги в формі дью-ділідженс, не розкриваються широкому колу осіб. Підсумкові звіти дью-ділідженс також 
носять конфіденційний характер. Тому існують труднощі в розумінні самого процесу проведення 
досліджуваної процедури, а також в розумінні того, яким чином здійснюється організація планування дью-
ділідженс. У зв'язку з цим мета цього дослідження - розкрити особливості процесу виконання аудиторської 
послуги дью-ділідженс і запропонувати алгоритм її планування із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. 

Слід зазначити, що процедура дью-ділідженс широко використовуються в різних сферах господарської 
діяльності промислових підприємств в різних сферах [2-17], але, на наш погляд, одна з сфер надзвичайно 
важливої для промислових підприємств в сучасних умовах залишається для дью-ділідженс ще не освоєною. Ми 
маємо на увазі сферу комплаєнс-діяльності.  

Комплаенс (англ. compliance — відповідність) — це здатність промислового підприємства відповідати 
нормам та правилам, як зовнішнім, так і внутрішнім, бути відповідальним за ведення бізнесу. Якщо 
підприємство не контролює зони ризику, то у підсумку воно понесете збитки, не тільки фінансові, а й 
репутаційні [2-6]. При цьому потрібно усвідомлювати, що навіть якщо підприємство вирішило повністю 
відповідати нормам закону та прийняло для цього всі заходи, це не означає, що це підприємство захищене від 
виникнення комплаенс-ризиків.  

Історично комплаєнс почав своє становлення у США. Поштовхом для його розвитку стали 60-70 роки 
ХХ століття, зокрема Вотергейтський скандал, коли було викрито численні випадки корупції, які стосувалися 
також приватних компаній. З метою протидії такій ситуації було прийнято Закон США «Про корупцію за 
кордоном» (Foreign Corrupt Practices Act/FCPA), яким були встановлені жорсткі правила контролю, вимоги до 
бухгалтерської та фінансової документації, а також правила взаємовідносин з державними службовцями [1-6]. 

 
Таблиця 1 - Основні напрямки (сфери) використання дью-ділідженс в різних сферах господарської діяльності 
промислових підприємств 

№ 
п/п  

Модулі дью-
ділідженс 

Процедури дью-ділідженс 

1  Бухгалтерський 
дью-ділідженс 

аналіз системи бухгалтерського обліку; аналіз бухгалтерської звітності; аналіз аудиторських 
висновків; 

2  Фінансовий дью-
ділідженс 

аналіз фінансового стану; аналіз обґрунтованості співвідношення власного і позикового 
капіталу; перевірка розрахунків відсотків до сплати; перевірка дотримання ковенант; 
страхування майна і діяльності;  

3  Податковий дью-
ділідженс 

аналіз системи податкового обліку; перевірка розрахунків податкових платежів; перевірка 
податкових декларацій; аналіз результатів податкових перевірок;  

4  Правовий дью-
ділідженс 

перевірка статуту та інших установчих документів; перевірка договорів і угод до них; 
перевірка ліцензій і дозволів; аналіз інформації про судові розгляди;  

5  Управлінський дью-
ділідженс 

оцінка ефективності керівництва компанії; оцінка ефективності інших категорій працівників 
компанії; перевірка реалізації програм по вкладеннях в людський; перевірка дотримання 
умов колективного договору; капітал;  

6  Маркетинговий 
дью-ділідженс 

аналіз конкурентоспроможності на ринку; аналіз продукції, що випускається; аналіз 
покупців; аналіз постачальників;  

7  Інформаційний дью-
ділідженс 

перевірка працездатності діючих інформаційних систем; перевірка діючих систем і каналів 
зв'язку; перевірка періодичного технічного обслуговування систем; перевірка забезпечення 
підтримки рівня кваліфікації працівників для роботи з інформаційними системами; 

8  Екологічний дью-
ділідженс 

перевірка дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища; 
перевірка правильності нарахування та сплати екологічних податків; 

9 Комплаєнс дью-
ділідженс 

виявлення корупційних елементів; перевірка правильності дій співробітників як протидія 
шахрайським схемам;протидія відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом та 
протидія тероризму; максимальне зменшення (повне усунення) комплаєнс-ризиків; 

 
По кожному напрямку (виду) дью-ділідженс на промислових підприємствах проводяться конкретні дії 

та процедури, які знаходяться в сфері їх інтересів (табл. 1). Традиційний комплаєнс має такі напрямки: протидія 
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легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; протидія корупції, шахрайству та фінансуванню тероризму; 
розробка документів і процедур, що забезпечують відповідність діяльності компанії чинному законодавству; 
усунення конфлікту інтересів; захист даних; антимонопольний комплаєнс та інші не менш важливі напрямки. 
Проте з розвитком інформаційних технологій та їх впливом на наше життя з’являються нові зони, що 
потребують уваги (GDPR, кібербезпека та ін.). 

За результатами виконання процедур дью-ділідженс виявляються відповідні напрямки виробничо-
комерційної роботи промислових підприємств, які потребують особливої уваги в сфері комплаєнс. Якраз в цих 
сферах діяльності виявляються та ідентифікуються різні види комплаєнс-ризиків, що впливають на економічні 
результати діяльності підприємства. Таким чином здійснюється реалізація ризик-орієнтованого підходу до 
проведення дью-ділідженс в сфері комплаєнс. За результатами виявлення комплаєнс-ризикових зон 
проводиться порівняння виявлених комплаєнс-ризиків з типовими, визначають види, складаються профілі 
комплаєнс-ризиків. На основі такого роду ідентифікації в подальшому пропонуються рекомендаційні заходи 
щодо запобігання і мінімізації виявлених комплаєнс-ризиків, розкривають рекомендації топ-менеджменту для 
прийняття ефективних та науково обгрунтованих управлінських рішеннь в сфері комплаєнс-діяльності. 
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У керівництві підприємством важливим є одночасне управління всіма чинниками виробництва і всіма 

видами використовуваних ресурсів, проте провідне місце, безсумнівно, належить управлінню людськими 
ресурсами. Саме людський, а не якийсь інший ресурс включає і пов'язує воєдино всі бізнес процеси компанії, 
безпосередньо підтримує організаційну культуру і корпоративні стратегії. Вихідною точкою, яка визначає 
результативність праці персоналу, виступає його потенціал - можливість використання сукупності 
взаємопов'язаних компонентів і елементів, що знаходяться в складному взаємозв'язку і виконують певні 
функції. При цьому досвід практиків свідчить про те, що саме людський фактор є каменем спотикання в 
процесі організаційних змін, оскільки свідомість і поведінку співробітників компанії змінити набагато 
складніше, ніж технології, обладнання або організаційну структуру. 

Сьогодні проблематику ефективності управління людськими ресурсами необхідно розглядати з 
урахуванням зміни управлінської парадигми, що відповідає особливостям і тенденціям постіндустріальної 
економіки, що означає перехід від управлінської ієрархії до роботи в командах, орієнтованих на постійні 
інновації та взаємний обмін знаннями. В сучасних умовах швидкої зміни економічних циклів зростання бізнесу 
стає все більш непрогнозованим та ризикованим. Цьому сприяють безліч факторів, але одному, на наш погляд, 
провідному не приділяють бажаної уваги – персоналу компанії, а саме вибудовуванню мотиваційних зв’язків 
між бізнес-задачами, інтересами працівника, його ставленням та поведінкою у відповідності до місії та 
корпоративної культури компанії.  

Керівництво багатьох компаній стикаються з проблемою низької продуктивності праці своїх 
працівників, їх відчуженість та відверте нехтування результатами своєї діяльності. Саме з метою боротьби з 
даною проблемою розробляють різні системи мотивації праці, які покликані зацікавити робітника в 
результативності його роботи та підвищенні її якості, спонукати персонал працювати продуктивніше як для 
досягнення власної мети та цілей компанії.  

Дослідженням проблематики вибору оптимальної і найбільш ефективної системи мотивації праці 
займались багато зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як А. Маслоу, Д. Мак-Клеланд, Ф. Герцберг, Клітна 
М.Р., Лазенко О.В., Колот А.М., Завадський Г.А., Дмитренко А.А., Устіловська А.С. і багато інших. 

Таким чином метою даного дослідження є аналіз та визначення дієвих зарубіжних систем мотивації 
праці, їх особливостей та практичних результатів, можливостей впровадження на українських підприємствах. 

Мотивація є одним із складових аспектів успішної організації праці та управління персоналом 
організації. Саме за рахунок встановлення ефективної системи мотивації праці можна досягнути відповідної 
організованості в колективі, підвищити продуктивність праці, задати націленість, зацікавленість працівників на 
результативність їх діяльності. В загальному розумінні, мотивація праці - це сукупність рушійних сил, що 
спонукають людину до трудової діяльності, процес свідомого вибору того або іншого типу дій, задля 
задоволення своїх потреб. В управлінні – це функція керівництва, що полягає у формуванні в працівників 
стимулів до праці, а також у довгостроковому впливі на працівника з метою його орієнтації на досягнення цілей 
компанії. 

Мотивація праці належить до світових проблем організації трудової діяльності, якій приділяють багато 
уваги зарубіжні компанії. Але вітчизняні компанії в Україні систему мотивації зводять до банальної її оплати, 
заснованій на погодинній або відрядній формі, що є малоефективним. Найчастіше менеджмент приділяє велику 
увагу матеріальної мотивації, ігноруючи нематеріальну складову. Безумовно, матеріальна мотивація має свої 
переваги. Зокрема, вона є більш універсальною, швидкою, націлену на задоволення базових потреб, тому як 
кожен працівник, незалежно від займаної позиції в організації, націлений на отримання доходу від його 
безпосередньої трудової діяльності. Однак, слід зазначити, що незважаючи на ефективність та універсальність 
матеріального стимулювання, використання тільки цієї складової не принесе бажаного результату 
пролонгованої дії, а цього завжди прагне досягти власник - залучити кращого спеціаліста на якомога великий 
термін. Кожному працівнику притаманні його особисті індивідуальні цілі і цінності, а також потреби, що 
постійно примножуються. Крім того, матеріальні виплати часто призводять до виникнення конфліктів, оскільки 
ставиться під сумнів об'єктивність і справедливість їх розподілу. Тому необхідно використовувати способи 
матеріальної компенсації і одночасно вживати методи нематеріального стимулювання. Головним принципом 
тут повинна стати об'єктивність і прозорість використовуваних схем заохочення, персонал повинен бути 
поінформований про застосовувані критерії оцінки їх діяльності. 

Застосування систем нематеріального мотивування працівників пов'язано з деякими труднощами. Так, 
для кожної конкретної організації, групи, співробітника необхідно знайти індивідуальний підхід, іншими 
словами, необхідно підлаштовувати використовувані методи мотивації під інтереси конкретних працівників. 

Тому задля формування ефективної системи мотивації праці в українських компаніях необхідно 
розглянути світовий практичних досвід найбільш відомих моделей систем мотивації праці. 
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Проаналізувавши основні принципи мотивації праці, які характерні для іноземних бізнес-моделей, 
окреслимо найбільш характерні: 

 самостійність працівників, в рамках їх обов’язків, але в регульованих в межах закону; 
 відданість працівників своїй роботі, за рахунок страху втратити хороше місце роботи; 
 прагнення впроваджувати нові технології, розвиватись, підвищувати рівень професійної 

майстерності як зі сторони керівництва так і безпосередньо працівника; 
 застосування диференціації праці в залежності від її складності та вимог до кваліфікації 

співробітника; 
 в оплаті праці відображається якісна перевага розумової праці над фізичною; 
 застосування переважно погодинної форми оплати праці, але в модифікованому вигляді, де є 

обов'язкова вимога виконати завдання відповідного обсягу; 
 передбачені системи преміювання за якість, терміновість та важкість виконуваної роботи; 
 індивідуалізація заробітної плати з урахуванням оцінювання конкретних здібностей працівника; 
 використання нетрадиційних методів матеріального стимулювання трудового потенціалу (участь 

найманих працівників у розподілі прибутку, в успішному функціонуванні фірми, безоплатна передача акцій чи 
продаж їх за ціною, нижчою від ринкової, накопичення коштів на спеціальних рахунках; оплата навчання, 
підвищення кваліфікації, перекваліфікації співробітникам та їх дітям; організація корпоративних свят та 
відпочинків для співробітників після успішного виконання завдання або досягнення відповідної цілі). 

Приклади найбільш успішних компаній та особливості їх практичної реалізації моделей мотивації 
можна вивчати з допомогою принципів мотиваційної політики, а саме: 

 участь персоналу у прибутках фірми, що був отриманий в результаті підвищення продуктивності 
або якості конкретним колективом або відділом, з преміюванням кожного учасника (Microsoft); 

 реалізація корпоративної програми по зміцненню здоров’я на робочому місці для робітників (Royal 
Dutch Shell); 

 премії за відмінну явку на протязі року, щорічні лотереї, з можливістю виграти останню модель 
автомобіля (Toyota); 

 преміювання за нові розробки та ідеї, якість (LVMH); 
 преміювання, соціальні гарантії (SAPSE); 
 щорічне преміювання, власна пенсійна програма та програма «Tack!», для співробітників які 

пропрацювали в компанії більше 5 років (IKEA). 
Проаналізувавши все вищенаведене можна зробити висновок, що система мотивації – складна система 

управління персоналом компанії, яка має обов’язково бути присутньою у плануванні її діяльності. Серед 
вищезгаданих моделей, проаналізувавши саме їх особливості та практику світових компаній-представників, 
можу виділити серед найуспішніших та вигідніших для компанії – американську модель, яка передбачає всю 
важливість діяльності працівника для фірми та його мотивування до такої діяльності. 

Розробка корпоративної системи мотивації повинна включати в себе визначення стратегії розвитку 
організації, формування кадрової стратегії організації, що включає, в тому числі і мотиваційний менеджмент, 
створення корпоративної культури, формування корпоративної системи мотивації на основі корпоративної 
культури. Проголошувані корпоративною культурою цінності можуть бути розглянуті як основний фактор 
мотивації персоналу. Ми вважаємо, що з урахуванням етнічних та культурних особливостей, політичної та 
економічної ситуації впровадження японської, шведської та німецької моделі для українських підприємств є 
поки що передчасною. Натомість поступове впровадження американської, французької та англійської – 
можливими варіантами, але з урахуванням специфіки кожної галузі, регіону та компанії. 
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Механізм стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами в ринкових умовах ще 

знаходиться на етапі становлення. Нестабільність зовнішнього середовища компаній сприяє появі нових 
методів, систем та підходів до управління. Сьогодні більшість вітчизняних сільськогосподарських фірм 
працюють у швидко мінливих та непередбачуваних умовах, тому стратегічні методи управління вкрай 
необхідні на практиці. 

Зважаючи на низький рівень обізнаності і зацікавленості в управлінні та управлінні стратегічним 
розвитком сільськогосподарських формувань з боку керівництва, застосуванні старих підходів до управління, 
практична реалізація підходу стратегічного управління взагалі не здійснюється у багатьох 
сільськогосподарських компаніях. 

Однак для подальшого розвитку аграрного сектору та його розширеного відтворення керівництво 
компаній має зосередитися на стратегічному управлінні. 

Стратегія допомагає компанії вибрати свій раціональний шлях розвитку та створити найважливіші 
переваги в своїй діяльності: підготуватися до змін у зовнішньому середовищі; адаптувати свої ресурси до змін 
зовнішнього середовища; діагностувати потенційні та явні проблеми; скоординувати роботу різних 
структурних підрозділів; підвищити ефективність контролю в компанії. 

Швидкі зміни розвитку підприємства, що пов’язані з появою нових технологій, глобалізацією 
діяльності, посиленням конкуренції на ринках готової продукції та ресурсів обумовлюють необхідність його 
пристосування до змін оточуючого середовища, прогнозування своїх дій і розробки стратегії на майбутнє. 

Отже, стратегічне управління є важливою складовою сучасного менеджменту. Суть його полягає в 
тому, що компанії мають чіткі стратегічні плани розвитку, які відповідно до них формують структури 
управління, системи та механізми взаємодії окремих планів, щоб забезпечити довгострокову стратегію, виграти 
конкуренцію та створити інструменти управління для реалізації цих стратегій. . Крім того, ця сутність 
характеризується конкретними цілями та ефективністю, першочергове врахування умов зовнішнього 
середовища та підтримка конкурентних переваг розглядається як засіб досягнення стратегічних результатів 
діяльності сільськогосподарської компанії - забезпечення прибутковості, сталого розвитку та соціальної 
відповідальності. 

В сучасних ринкових умовах проблеми адаптації фермерських господарств до зовнішніх змін у процесі 
досягнення цілей їх подальшого розвитку мають бути вирішені. У цьому контексті стратегічне управління стає 
особливо актуальним, його роль та значення для процесу розробки та реалізації його стратегії. Через складні 
економічні умови в аграрному секторі, брак коштів, швидкий розвиток інноваційних процесів та конкуренції, 
компаніям складно застосовувати стратегічне управління. 

Найбільш доцільним та ефективним рішенням проблеми ефективного управління 
сільськогосподарськими підприємствами, на наш погляд, є використання механізму реалізації стратегічного 
управління, який використовує взаємодію систем стратегічного менеджменту, стратегічного планування, 
систем забезпечення сільськогосподарських підприємств інформацією та висококваліфікованим персоналом. 

Основними напрямами розвитку сільськогосподарських компаній є координація діяльності з реалізації 
стратегічних цілей між усіма учасниками агропромислового комплексу; забезпечення чіткої взаємодії 
стратегічного планування та маркетингу на рівні компанії; зміцнення іміджу сільськогосподарських компаній 
шляхом підвищення якості продукції та використання новітніх технологій у її позиціюванні та комунікації зі 
споживачами; формування кадрової політики на засадах соціальної відповідальності. 
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У сучасних ринкових умовах необхідним є пошук таких механізмів управління 
конкурентоспроможністю підприємства, які б забезпечили ефективний розвиток компанії на внутрішньому 
ринку та надавали доступ до міжнародних ринків.  

В ході написання роботи було проаналізовано наукові дослідження та публікації багатьох вітчизняних 
та зарубіжних вчених: Г. С. Бондаренко, Л. В. Балабанова, В.О.Василенка, Т. В. Головко, О. Ларін, В. Нордгауз, 
М. Портера, І. О. Піддубний, Н. Сарай та ін. Але, в теперішніх умовах інтеграції економіки України в світове 
господарство зарубіжний досвід механізмів управління конкурентоспроможністю підприємства, потребує 
більш поглибленого та детальнішого вивчення.  

Метою даного дослідження є методичні підходи щодо механізмів управління конкурентоспроможністю 
підприємства з метою впровадження їх на підприємствах України. 

За опублікованим Всесвітнім економічним форумом Індексом глобальної конкурентоспроможності 
2018-2019 (The Global Competitiveness Index), Україна посіла 85-е місце серед 141 країн світу. 

Вже традиційно, рейтинг очолили Швейцарія та Сінгапур. До десятки найконкурентоспроможніших, як 
і в попередньому дослідженні, увійшли США, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Великобританія, Японія, 
Гонконг та Фінляндія [1]. 

Швейцарська економіка є відкритою: відкриті ринки, тісні економічні стосунки з іншими країнами у 
двосторонньому форматі, що значною мірою сприяє розвитку економіки країни. У Швейцарії створені хороші 
рамкові умови для економічної діяльності, для ведення бізнесу. До цих умов належать:  

 система оподаткування, яка добре функціонує;  
 конкурентоспроможна фінансова система;  
 дуже розгалужений експорт, який не зосереджений на певних секторах;  
 стабільні соціальні відносини всередині країни – між роботодавцями та найманими працівниками 

існує справжнє співробітництво, роботодавці піклуються про своїх робітників, намагаються забезпечити для 
них найбільш прийнятні умови для праці та життя, тому у нас так мало страйків; 

 орієнтація на виробництво високоякісних послуг та інноваційну діяльність; 
 політична стабільність [2];  
Запорука конкурентоспроможності  інноваційність і розвиток наукомістких галузей економіки: 

основними секторами є машинобудування й інженерія, хімічна та фармацевтична галузі, сільське господарство, 
виробництво годинників, туризм і сфера послуг, до якої входять страхування, банківські послуги і 
торговельний бізнес. Швейцарія світовий лідер в галузі інновацій завдяки науково-дослідним установам 
світового класу, високим витратам на дослідження та розробки компаніями, а також міцній співпраці між 
академічним світом і приватним сектором. Багато інших чинників також сприяють швейцарській інноваційній 
екосистемі, включаючи рівень складності бізнесу та здатність країни виховати та залучати таланти.  

Сінгапур зайняв друге місце в рейтингу глобальної конкурентоспроможності. Діяльність підприємств 
Сінгапуру відрізняється відмінною продуктивністю. Загальне підприємницьке середовище залишається одним 
із найбільш прозорих та ефективних у світі. Процес заснування бізнесу є простим, без необхідності 
мінімального капіталу. Економіка продовжувала лідирувати у вищій освіті та професійній підготовці, а також 
на ефективності ринку товарів.  

Сінгапур займає перше місце в усьому світі за показниками діяльності державного сектору, уряд 
продовжує свою власність у секторі, але неухильно відкриває внутрішній ринок іноземним банкам. 

В економіці Сінгапуру зробили ставку на конкурентоспроможність на світовому ринку. Заохочувалися 
і звільнялися від податків як місцеві, так і іноземні підприємства, які працювали в галузях, визначених урядом 
як пріоритетні. У 1970 роках це були нафтопереробна і легка промисловість, суднобудування, потім – 
електроніка і високі технології. Такі компанії на п'ять років звільняють від мита і прибуткового податку. 
Результат: сім років поспіль Сінгапур називають найкращою країною в світі для ведення бізнесу. 

У залишили всього 5 податків, з яких один – на прибуток. Доходи громадян оподатковуються за 
прогресивною шкалою – чим більше зарплата або інші доходи, тим вищий податок. Зараз податок становить до 
20%, а сумарна ставка податків – 27,1%. 

Незважаючи на те, що в Сінгапурі немає природних ресурсів, країна є світовим лідером у виробництві 
платформ для видобутку нафти у відкритому морі. Взагалі, уряд намагається обчислювати галузі, які в 
майбутньому будуть флагманами світової економіки, і вкладають в першу чергу в них. Сьогодні, наприклад, 
Сінгапуру цікаві біотехнології. 
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Щодо управління конкурентоспроможністю у США, то тут створено й використовується ряд 
спеціалізованих стратегічних програм підвищення конкурентоспроможності. Одна з найбільш відомих таких 
програм, складена для корпорації «IBM», передбачає:  

 переконання працівників у важливості реалізації програми підвищення конкурентоспроможності 
продукції корпорації й особистої участі в цьому кожного працівника;  

 визначення рівня додаткових витрат на підвищення рівня конкурентоспроможності продукції 
(наприклад, витрат на підвищення якості, поліпшення обслуговування тощо);  

 розроблення методів і заходів мотивування виробництва конкурентоздатної продукції;  
 конкретизація методів контролю конкурентоспроможності продукції; введення принципу «нуль 

дефектів»;  
 встановлення єдиного для всіх «дня міркування»;  
 розроблення індивідуальних програм висококонкурентної бездефектної роботи;  
 введення й використання систем заохочення за результатами [3]. 
В американській практиці управління конкурентоспроможністю велику увагу приділяють витратам, 

пов’язаним зі створенням продукції із високою конкурентоспроможністю. Їх називають витратами на створення 
конкурентоспроможності переваг, вони складаються із видатків на техніко-технологічний контроль, розробку і 
проведення заходів профілактичного характеру, із витрат від нереалізованої через невідповідність параметрам 
конкурентоспроможності продукції. Підвищення уваги до видатків на конкурентоспроможність об’єктивно 
зумовлене постійним подорожчанням розробок нової продукції, збільшенням видатків на підготовку її 
виробництва, забезпеченням відповідного рівня конкурентоспроможності. 

Голландські компанії в основному відрізняються якістю своїх продуктів та послуг. За даними 
опитування керівників провідних компаній Нідерландів, проведеним консалтинговою компанією Berenschot, в 
2016 році більше половини керівників вказали, що їх компанія прагне набути конкурентних переваг на ринку за 
рахунок підтримання високої якості продукції та послуг [4]. 

Великий вплив на конкурентоспроможність продукції підприємств Швеції має інтенсивність наукових 
досліджень і розробок у шведському промисловому секторі, які є одними з найвищих у світі. Близько 80% 
видатків на наукові дослідження в шведській промисловості здійснюються 20 великими промисловими 
групами. Стабільність діяльності найбільше цінується та є відмітною рисою в агропромислову комплексі та в 
будівельній галузі. Компанії не намагаються виділитись за допомогою ціни на товари/послуги (лише 2% 
респондентів вважають своєю конкурентною перевагою ціну).  

Аналізуючи західноєвропейський досвід комплексного управління конкурентоспроможністю, слід 
зазначити, що впровадження систем конкурентоспроможності проводиться тут поетапно. На кожному етапі 
реалізується визначена програма, підготована групою менеджерів із конкурентоспроможності, вживаються 
конкретні заходи, які підвищують ефективність роботи із забезпечення відповідного рівня 
конкурентоспроможності [4]. 

Модель управління конкурентоспроможністю західноєвропейських корпорацій включає ряд положень:  
 ціна продукції повинна відображати кон’юнктуру ринку;  
 продукція повинна бути запропонована своєчасно;  
 рівень конкурентоспроможності продукції повинен відповідати вимогам ринку. 
Отже, на основі проведених досліджень та виявлення сильних і слабких сторін механізмів управління 

конкурентоспроможністю продукції підприємств різних країн можна зробити висновок, що Україні слід 
переймати зарубіжний досвід управління конкурентоспроможністю підприємств, які характеризуються значно 
вищими показниками ВВП на душу населення, значними розмірами прямих іноземних інвестиції тощо. 
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Запропонований метод оцінки нової техніки (промислових виробів), який прийшов апробацію на ПАТ 

«ОЗРСВ» (м. Одеса), включає наступну систему показників: 
– рівень якості, який визначає, у якій мірі сукупність споживчих властивостей виробу задовольняє 

запити споживача; 
– технічний рівень, що характеризує оригінальність конструкції, складність, трудомісткість, 

матеріаломісткість і собівартість виготовлення виробу; 
– конкурентоспроможність, яка виявляється на ринку і визначається споживчими властивостями і 

ціною виробу [4, c.48]. 
Для характеристики конкурентоспроможності використовується коефіцієнт конкурентоспроможності 

[3,c.97]. 
Пропоновані методи кількісного вираження рівня якості, технічного рівня і конкурентоспроможності 

освоюваної техніки, обґрунтованого вибору бази порівняння і розрахунку ефективності її використання мають 
стати надійною основою для ухвалення оптимальних рішень ще у виробничий період, на стадії технічної 
підготовки виробництва.  

Необхідність такої розробки особливо актуальна в умовах постійного нарощування темпів створення 
нової високопродуктивної техніки, скорочення термінів використання діючих машин та устаткування у зв’язку 
з їх моральним зносом, впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва, розширення сфери 
впливу науково-технічного прогресу [1]. 

На основі узагальнення результатів проведених у дослідженні розрахунків встановлено, що загальним 
універсальним показником оцінки якості виробів є показник кількості праці, що заміщається (у натуральному 
або вартісному вираженні) в процесі їх експлуатації за термін дії в певних умовах застосування відповідно до 
призначення [2, c. 34]. 

Відношення показника якості аналізованої моделі до відповідного показника базової моделі 
характеризує рівень якості оцінюваного виробу по відношенню до базового. Чим вище експлуатаційні 
характеристики виробу, тим більше суспільної праці (і навпаки). 

При виконанні однорідної роботи і рівних питомих експлуатаційних витратах порівнюваних виробів 
(машин, устаткування) кількість заміщуваної ними праці змінюється прямо пропорційно до обсягів 
виконуваних робіт, і, отже, рівень якості аналізованого виробу, порівняно з рівнем якості базового, можна 
визначити за формулою: 

 
УК2,1 = (В2*Т2) / (В1*Т1),              (1) 

 
де УК2,1 – рівень якості аналізованого виробу; 
В2, В1 – річні обсяги продукції (робіт), виготовлені відповідно за допомогою одиниці нового і базового 

знарядь (засобів) праці в натуральних одиницях; 
Т2, Т1 – нормативні терміни служби відповідно нового і базового засобів праці, років. 
Проте на практиці, як правило, питомі витрати, які пов’язані з експлуатацією, продуктивністю та 

термінами служби порівнюваних виробів, різні. У таких випадках необхідно визначити, що економічно 
вигідніше для споживача: збільшення продуктивності і довговічності виробів чи зменшення витрат на їх 
експлуатацію (безумовно, краще і те, й інше, але в цьому випадку немає й економічної проблеми), тобто звести 
різнорідні показники до єдиного. 

Таким єдиним для оцінки якості будь-якої продукції показником є верхня межа ціни на неї (відпускної 
ціни для засобів і предметів праці і роздрібної – для товарів народного споживання), яка повинна враховувати 
зміну всіх споживчих властивостей виробу (корисних і шкідливих) порівняно з аналогом (базовим виробом). 

Оскільки верхня межа ціни на нові вироби, наприклад на засоби праці довготривалого застосування, 
визначається виходячи з рівної ефективності їх використання для виконання певних робіт у порівнянні з 
ефективністю використання базових виробів, то, приймаючи рівень якості як відношення верхньої межі ціни 
аналізованого виробу до ціни базового.  

Таким чином знайдемо і допустиму величину зростання витрат на його виробництво, тобто отримаємо 
і допустиму величину зростання витрат на його виробництво, тобто отримаємо струнку систему управління 
ефективністю виробництва при оновленні виробів (при зміні моделей машин, устаткування, приладів і т.д.). 

Враховуючи вищевикладене, рівень якості виробу, що аналізується, в порівнянні з рівнем якості 
базового доцільно (найправильніше) розраховувати за формулою: 

 
 



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

59 

УК2,1 = Ц2ВП / Ц1,                  (2) 
 
де Ц2ВП – верхня межа ціни нового виробу; 
Ц1 – ціна базового виробу, грн. 
Кількісно конкурентоспроможність нових виробів визначається інтервалом між верхньою і нижньою 

межами відпускної ціни. Якщо різниця муж верхньою і нижньою межами випускної ціни позитивна, то нова 
техніка конкурентоздатна і економічно ефективна. 

Якщо нижня межа відпускної ціни більша за верхню межу відпускної ціни, цей варіант нових виробів 
економічно неефективний. У цьому випадку необхідно поліпшити техніко-експлуатаційні параметри виробу і 
знайти резерви зменшення витрат на виробництво. 

Величина інтервалу муж нижньою і верхньою межами відпускної ціни залежить від витрат виробника 
техніки, системи оподаткування, споживчих властивостей засобів праці. 

Коефіцієнт конкурентоспроможності прямо не характеризує цінність конструкторського ноу-хау. 
Проте поза сумнівом, чим вище цей коефіцієнт, то менший ризик виробництва нового виробу. 

Запропонований економічний метод дозволяє кількісно оцінювати рівень якості, технічний рівень і 
конкурентоспроможність виробів, що готуються до виробництва, і тих, що випускаються, а також прогнозувати 
економічний ефект від заміни застарілих моделей машин і устаткування новими.  

Такий розрахунок дає можливість порівнювати витрати на технічну підготовку виробництва нових 
виробів з майбутнім ефектом від їх впровадження і таким чином уникати прийняття неефективних рішень. Крім 
того, планування узагальнених показників дає розробникам відносні свободу у виборі технічних рішень і 
водночас ставить їх у жорсткі економічні межі, які змусять вести багатоваріантне опрацювання конструкції, 
застосовувати функціонально-вартісний аналіз по всьому життєвому циклу – від зародження ідеї до серійного 
виробництва та експлуатації виробів включно. 
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У кризовому становищі ризик бізнес комунікацій виникає одночасно з наростанням соціальних, 

економічних, політичних та інших суперечностей і може характеризуватися як впорядкованістю і 
структурованістю так і невизначеністю і хаосом. Постає питання, у що потрібно інвестувати у важкі часи? 
Потрібен комплекс стратегічних заходів, який дозволить переформовувати бізнес і канали розповсюдження 
інформації, комунікації з співробітниками, клієнтами, намагаючись не нашкодити, а навпаки покращити свою 
ділову репутацію та фінансові результати, особливо якщо бізнес налаштований на он-лайн. Також потрібно 
посилити соціально-відповідальні заходи, максимально чесно і позитивно висвітлювати події, зберігати спокій, 
допомагати покращувати кризисну ситуацію, згуртувавши сильних і заможних задля адекватної відповіді на 
форс мажорні обставини. Криза закінчиться, а відносини, емоції та репутація можуть бути значно посилені. 

Криза — це потенційна загроза, ситуація, яка легко може призвести до згубних наслідків не тільки 
безпеки людей та оточуючого середовища, а й репутації фірми, підприємства, органів влади тощо. Для того, 
щоб завжди буди готовим до подібних ситуацій, необхідно мати список потенційно кризових ситуацій й при 
цьому регулярно проводити його оновлення.  

За сучасного стану у світі широко постала проблема коронавірусу, через що ми отримали зупинення 
роботи багатьох підприємств, банків, магазинів тощо… Багато працівників вимушені були піти у неоплачувану 
відпустку, інші залишилися працювати або ж на робочому місці, або дистанційно – вдома. Інформаційні потоки 
починають сповільнюватися, починає домінувати недостовірна інформація з інтернет мережі, або ж повна її 
відсутність значно впливають на громадську думку о медіа та уряду, бо саме ці структури першими «кладуть 
голову під топор» за виникненням будь-яких криз в країні. 

 Кризова ситуація — завжди готова очолювати заголовки усіх новин, так як буде головною темою для 
обговорення, медіа, в свою чергу, зроблять все можливе, щоб дана інформація в найкоротші терміни 
поширилася серед найбільшої маси населення, що призведе до формування громадської думки щодо виниклої 
кризової ситуації.  

Ні для кого не секрет, що за кризових ситуацій навіть гарно налаштовані комунікації можуть вмить 
зруйнуватися. Головне завдання уряду в подібній ситуації полягає у розробці та правильному застосуванні 
системи антикризового реагування й написанні антикризової комунікативної стратегії.  

Також не слід забувати, що саме антикризові дії, які мають комунікаційний супровід допомагають 
уникнути непорозуміння щодо дій уряду в лиці держави та уникнути хаосу і безладдя під час кризових 
ситуацій, які, в тому числі, можуть навіть загрожувати безпеці населенню. Наприклад: розповсюдження 
недостовірної інформації щодо того, що корона вірус передається тільки від тварин збільшив кількість хворих 
даним вірусом в рази, хоча цього можна було уникнути. 

Потрібно додатково зазначити, система внутрішніх комунікацій включає загальний комплекс 
внутрішньо корпоративних медіа, застосування яких значно посилюється під час карантинних заходів та 
вимушеної роботи поза межами офісу. Окрім вже застарілих форм корпоративних комунікацій як телефон, e-
mail, внутрішній сайт, більш ефективними відзначаються онлайн-конференції, переговори тощо.  

В наш час, розвинуті компанії мусять вигадувати все більше різноманітних методів ведення 
менеджменту або й зовсім відмовляються від нього: як, наприклад, зробила компанія Valve, яка є засновницею 
таких проектів як Steam, Portal, Hife-Life. Дана компанія «просікла фішку», що працівники віддаються роботі 
краще, коли працюють над власними проектами. Але, тоді як інші компанії відводять на це близько 20% часу, 
компанія Valve вирішила йди «Ва-банк» й відвела самореалізації 100%. Працівники самі придумують проекти 
та переманюють на свій бік колег, отож, виживають ті проекти, де скопилася найбільша група осіб. 
Керівництво повністю довіряє свої працівникам та не втручається у виробничий процес, в той час як підлеглі 
повністю вільні у праві вибору. У працівника достатньо часу, щоб подумати, до якого проекту приєднатися чи 
створити власний, а щоб полегшити мозкове навантаження він може випити кави в кафетерії, прогулятися у 
масажну кімнату, а звідти до ігрового залу – пограти в дартс тощо. 

До усього, при повної відсутності менеджменту компанія Valve заробляє в перерахунку на одного 
співробітника більше ніж такі гіганти як Google, Microsoft або Amazon. В чому секрет успішності? А в тому, що 
кожний працівник по суті працює сам на себе – доходи кожного залежать від успішності компанії, а більша 
частина прибутку направляється на виплату премій та заохочень. Мабуть багато хто чум приказку: «Добре там, 
де нас нема». Так, більшість зарубіжних компаній на відміну від вітчизняних мають більш розвинуту структуру 
корпоративної культури, менеджменту тощо, але не слід засмучуватися, бо деякі яскраві можна відшукати й в 
нашій країні. Наприклад, «ПриватБанк» - маркетингова організація та особлива корпоративна культура котрого 
стали вирішальними показниками в досягненні банком успіху. Серед головних постулатів корпоративної 
культури «ПриватБанку» слід виділити поведінку за усіма нормами етикету, ефективність реагування та 
прийняття рішень, клієнт завжди правий, навіть, якщо насправді це не так й останній, але не за важливістю – 
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все, що потрібно клієнту є у «ПриватБанку». Отже, проаналізувавши усі вищенаведені методики ведення 
корпоративної культури на підприємстві ми можемо вивести власну формулу успішності: за основу візьмемо 
постулат Роберта Оуена – «вісім годин роботи, вісім годин відновлення та вісім годин відпочинку», не 
забуваємо про забезпечення працівника усім необхідним не тільки під час роботи, а й для забезпечення більшої 
продуктивності (не тільки краще обладнання, а й влаштувати зони відпочинку, щоб хоча б на короткий час 
кожний міг «провітрити мозок»), не слід також забувати про творчі пориви працівників, особливо не слід 
відразу «ховати їх під товщею землі», бо це перш за все можливі прибутки компанії, виважте всі за та проти й 
прийміть рішення – можливо це рішення виведе вас на новий рівень. Влаштуйте для працівників щось на 
кшталт творчих конкурсів авжеж за винагороду. Але не забувайте про творчість у менеджменті та веденні 
корпоративної культури, бо кожне управління на різних підприємствах самі по собі унікальні, на кожному 
панує власна атмосфера й від неї керівнику слід відштовхуватися при розробці власних стратегії та методів 
управління. 

В умовах підвищеного ризику не слід недооцінювати важливість історії компанії, популяризація її 
«легенд» і «героїв». Багато іноземних компаній активно використовують “storytelling” (популяризацію 
корпоративних «легенд») для посилення репутації свого бізнесу, формування корпоративної культури та 
комунікаційного менеджменту. «Легенда» базується на реальних подіях та управлінських рішеннях по виходу з 
кризи і слугує прикладом для формування іміджу компанії, транслюючи базові цінності корпоративної 
культури. «Легенди» дозволяють відобразити історію виникнення та розвитку організації, протидії фінансовим 
кризам, виступаючі інструментом як внутрішнього, так і зовнішнього  

створення позитивного образу організації в свідомості потенційного споживача, що позитивно вплине 
на управління потоками інформації між організацією і громадськістю. 

При формуванні корпоративної культури значну частину уваги слід приділити відзначенню 
працівників, які зробили значний внесок для розвитку компанії. Це , в свою чергу, стане прикладом та 
стимулом до розвитку інших працівників, що дозволить значно підвищити продуктивність праці. Дуже часто на 
підприємствах для виділення кращих працівників застосовують співставлення них з «героями». Так, можна 
відмітити, що за світовою практикою час від часу такими «героями» ставали саме керівники, завдяки 
неординарному підходу до вирішення певних задач, пристрасному ставленні наполегливості в роботі. Саме 
завдяки таким особистостям працівники даної фірми роками, а то й десятиліттями рівнялися на їх досягнення. 
Також слід відмітити, що звичайні працівники також ставали зразком для наслідування, в таких випадках 
вмотивованість інших співробітників зростає в рази, бо вони співставляють себе вже не з «недосяжним 
керівником», а з більш ближчими, подібними, звичайними «трудягами».  

Слід відмітити, що в момент виникнення кризи, абсолютно всі причетні до вирішення та супроводу 
включаються автоматично. Саме для цього антикризовий комунікаційний штаб мусить працювати повний день 
в режимі моніторингу, проведення аналізу та прогнозування подальшого розвитку виниклої ситуації, 
розраховувати моделі криз та знаходити найоптимальніші варіанти їх вирішення та супроводу, створювати 
сценарії протидії, відпрацьовувати тактики, які найбільше вплинуть на населення задля подолання виниклої 
кризової ситуації та її можливих наслідків. 

Згідно практичному посібнику для працівників комунікаційних структур в органах влади [1], для 
полегшення введення протидій на практиці прийнято розділяти кризову ситуацію на певні етапи. 

Перший етап — сигнальний – цей етап характеризується появою невеликих повідомлень у мас-медіа. 
Якщо органи державної влади залишаються чутливими до настроїв стейкхолдерів та моніторять висвітлення 
«проблемних» тем та відповідні тенденції у висвітленні, є можливість прогнозувати розвиток ситуації. Рішення 
органів влади «не чіпати тему» не зупинить ЗМІ — вони подаватимуть версії, інтерпретації, чутки. 

Другий етап — зондування. Характеризується тим, що тут можна перехопити ініціативу і задати 
напрям розвитку теми. Відсутність відповіді призводить до небажаних реакцій і того, що інтерпретацію 
ситуації контролюватимуть ЗМІ протягом усього періоду розвитку кризи. 

Третій етап — гострий. Характеризується найкоротшим і найбільш інтенсивним сплеском кризи, коли 
проблема перетворюється на справжню кризу. ЗМІ починають повідомляти про фінансові, ресурсні, людські 
збитки/шкоду. Це той етап, коли слід «виходити з кабінетів». 

Четвертий етап — підхоплення. Характеризується тим, що всі ЗМІ намагаються висвітлити тему кризи. 
На цьому етапі може здаватись, що висвітлення кризи виходить з-під контролю і найважливішим є присутність 
у ЗМІ зі своєї позицією та узгодженість коментарів, які виходять від органу влади. 

П'ятий етап — хронічний. Характеризується тим, що мас-медіа намагаються повертатись до теми, 
з'ясовуючи проблеми вини і відповідальності, а також долі потерпілих. 

Не слід забувати, що перевага успішної діяльності органу державної влади на цьому етапі може бути, 
коли відповідальність орган бере на себе, а потерпілим надає допомогу. 

Шостий етап — відновлення репутації. Характеризується тим, що журналісти узагальнюють і 
з'ясовують, що зроблено, щоб криза не повторилась. Це етап, пов'язаний із винесенням уроків на майбутнє і 
вдосконаленням. 

Крім розуміння етапів кризової ситуації та причини її виникнення, слід також розуміти, що навіть 
невеличкий «хейт» або непорозуміння з будь якої сторони (уряду, ЗМІ, простого народу) в умовах загострення 
кризи може призвести до загострення положення тієї чи іншої сторони. Як приклад: народний бунт. 
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Щоб уникнути подібні ситуації спеціалісти рекомендують уникати перелічених помилок, для того щоб 
не тільки уникнути загострення вже виявленої кризи, а й допоможуть, у деяких випадках, пришвидшити вихід з 
неї: вагання – ворог номер 1, бо це може призвести до масової плутанини серед населення, що лише погіршить 
ситуацію 

- створення туманної завіси, що лише ще раз зазначить некомпетентність та сприятиме посиленню 
недовіри з боку населення; 

- помста – призведе до ще більшої напруженості; 
- конфронтація, що лише маскує дієвість проблеми 
- судовий процес, лише створює видимість діяльності, але лише відволікає від розумних рішень. 
Відомо, що репутація для вже повністю сформованої фірми – дорожча за будь-який дохід, тому що 

покрити збитки підприємства можливо різними методами, а ось відновити вже втрачену «золоту репутацію» 
майже неможливо. Саме для того, щоб підприємство не було заклеймовано, фахівці радять включати до 
програми інформування такі дії:  

1.  Слід направити керівництво підприємства до приєднання до системи комунікацій. 
2. Не менш важливо мати за межами підприємства експертів, які б могли слугувати джерелом новин 

для ЗМІ.  
3. Фахівець з управління ризиками мусить не тільки бути експертом, а й бути у тісних стосунках з 

журналістами для того, щоб добитися їхньої довіри. 
4. Виходити у «світ» до журналістів слід з точно перевіреною, інформацією, не дожидаючи подібного 

кроку зі сторони ЗМІ. 
5. Проводити аналіз рівня сприймання інформації населенням, та визначати рівень довіри до 

пред`явлених повідомлень. 
Отже, можна зробити висновок, що оперативність взяття кризової ситуації під контроль будь-якою 

установою буде залежати в першу чергу від узгодженості політики зі встановлення контролю над 
екстремальною ситуацією. По-друге не слід забувати, що те, наскільки правдиві та перевірені засоби зв`язку 
використовуватиме установа залежить в першу чергу довіра суспільства до неї, а з нею і репутація самої 
установи. І на кінець, для оперативного реагування на будь-які зміни в кризовому становищі установі слід 
винайти власну, унікальну комбінацію економічних, організаційних, соціально-психологічних і комунікаційних 
важелів. 

До основних питань, які потребують подальшого вирішення, належать обґрунтування доцільності 
використання тих або інших комунікаційних важелів в умовах формування нової парадигми менеджменту з 
урахуванням переходу багатьох сфер в бізнесу в он лайн, та розумінням того, що велика його частина там і 
залишиться.  
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В сучасних умовах розвитку національної економіки посилюється конкурентна боротьба між 

промисловими підприємствами. Це пов’язано з інтеграцією України у міжнародну економічну зону, а також 
вихід на вітчизняний ринок країни потужних міжнаціональних корпорацій, що зменшує конкурентні переваги 
вітчизняних підприємств у боротьбі за лідерство. Тому проблема підвищення конкурентоспроможності 
продукції/послуг підприємств має пріоритетний характер в сучасних умовах розвитку, і є пріоритетною для 
української економіки [1].  

Досліджуючи теоретичні аспекти щодо конкурентоспроможності підприємств можна виділити праці 
провідних зарубіжних авторів: Портера М., Ансоффа І., Котлера Ф., Стрікленд А., Ламбена Ж., Аакера Д., 
Хамела Г. та інших. Теоретико-методологічним аспектам конкуренції присвячено наукові праці вітчизняних 
вчених: Ю.Б. Іванова, О. М. Тищенко, Л.В. Балабанової, І.Л. Решетнікової, С.В. Філиппової, А.Е. Воронкової, 
В.М. Горбатова, О. Є. Кузьміна, Л.І. Піддубної, М.О. Кизима і інших авторів.  

На основі систематизації досліджень вчених з проблематики конкуренції, можна сформулювати 
поняття конкурентоспроможності підприємства як здатність підприємства випускати та продавати 
конкурентоспроможну продукцію, яка матиме конкурентні переваги порівняно з товарами-аналогами 
конкурентів у певний проміжок часу на фіксованому ринку, а також формувати динаміку результативності 
позитивних змін основних показників прибутковості й підвищення вартості власного капіталу компанії [2]. У 
вітчизняній і зарубіжній літературі широко представлені фактори, що забезпечують конкурентні переваги 
підприємства. Науковці залежно від своїх поглядів і області досліджень обґрунтовують різний набір факторів, 
що впливають на конкурентоспроможність підприємств. Підсумок точок зору вчених дозволили сформувати 
перелік факторів, що впливають на конкурентну стійкість підприємства, і класифікувати їх за такими ознаками: 
фактори, що знижують конкуренту стійкость підприємства, або призводять до її втрати (зовнішні і внутрішні); 
фактори, що сприяють конкурентній стійкості підприємства (зовнішні і внутрішні) [3] (табл.1).  
 
Таблиця 1 – Зовнішні та внутрішні фактори впливу на конкурентну стійкість підприємства  

Зовнішні фактори 
Науково-технічний 
прогрес 

виникнення нових технологій або розробок; удосконалення процесів обміну результатами праці; 
створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій; удосконалення засобів 
виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки 

Державна політика стан і напрямок внутрішніх змін, пріоритети розвитку країни та її стабільність; участь країни у 
міжнародних інтеграційних процесах, напрями зовнішньої політики 

Інфраструктура ринку рівень інформаційних технологій, розгалуженість і різноманітність транспорту; стан 
банківського і страхового обслуговування  

Споживачі зміни потреб; зростання рівня вимог; погіршення рівня життя 
Конкуренти кількість та структура монополій в країні; стан конкуренції на ринку; ефективність роботи 

антимонопольного комітету; легкість приєднання на ринок нових суб’єктів господарювання; 
поява нових конкурентоспроможних компаній з новим або аналогічним товаром 

Постачальники/ 
партнери (сировини, 
енергії, устаткування, 
кваліфікованих кадрів) 

поведінка постачальників /партнерів; їх зникнення (недоступність); підвищення цін на їх 
продукцію, і в цілому їх диктат при дефіциті постачальників 

Внутрішні фактори 
Маркетинг негнучка цінова політика, чи її погіршення; негнучка асортиментна політика; звуження 

асортименту товарів; погіршення ефективності роботи (руйнування) системи стимулювання 
збуту і після продажного обслуговування та реклами; відсутність стабільності в інноваційній 
діяльності, її неефективність; відсутність (припинення) НІОКР, їх неефективність 

Виробництво значне збільшення зносу устаткування; старіння технології, знарядь і предметів праці 
Фінансова і 
інвестиційна діяльність 

втрата фінансової стійкості; низька платоспроможність; слабка ділова активність; втрата 
інвестиційної привабливості 

Кадри недосконала система мотивації праці; нездатність зберегти необхідний склад кваліфікованих 
кадрів; погіршення рівня корпоративної культури підприємства 

Менеджмент неефективна система управління на підприємстві; необґрунтованість місії підприємства 
Соціальна 
відповідальність 

відсутність або зниження (значне) соціальної відповідальності підприємства 

 
До зовнішніх факторів, що сприяють підвищенню конкурентній стійкості підприємства можна віднести 

наступні: зростання кредитування виробництва, вигідні зміни в законодавстві, покращення інфраструктури 
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ринку, заохочення покупців, поліпшення рівня життя, відхід конкурентів з ринку, виникнення проблем з 
входом в галузь, посилення контролю за роботою антимонопольного законодавства. До внутрішніх факторів 
підвищення конкурентоспроможності підприємства можуть бути представлені наступні: покращення цінової 
політики, поліпшення асортименту товарів, удосконалення ефективності системи реалізації збуту та після 
продажного сервісу і реклами, стабільна інноваційна діяльність, можливість швидкого контроль устаткування і 
технологічного покращення, стабільність фінансової стійкості, збільшення платоспроможності, поліпшення 
ділової активності, ефективна система заохочення праці, створення і використовування правил організаційної 
поведінки, кваліфікований склад співробітників, ефективна система організації управління на підприємстві, 
виконання правил обов’язкової соціальної відповідальності та ін. [3].  

З огляду на важливість конкурентоспроможності, для ефективного функціонування вітчизняних 
промислових підприємств необхідно управляти її рівнем, що є необхідною умовою для розвитку підприємства. 
Для формування управління конкурентоспроможністю потрібно забезпечити можливість кількісної оцінки на 
рівні товару та підприємства з урахуванням усіх факторів конкурентоспроможності, оскільки без кількісної 
оцінки вся робота з сприяння та покращення рівня конкурентоспроможності має не аргументований, 
неконтрольований характер. Підвищення конкурентоспроможності підприємства може бути здійснено в 
зростанні цінової чи нецінової конкурентоспроможності продукції, за рахунок зниження собівартості 
виробництва, підвищення результативності застосування ресурсів підприємства. Підвищення нецінової 
конкурентоспроможності продукції здійснюється, головним чином, в наслідок якісного покращення 
компонентів внутрішнього потенціалу підприємства.  

Необхідно зазначити, що існує ряд вимог до методу оцінки конкурентних переваг підприємства, а саме 
[3]: комплексність результату, що досягається за допомогою зображення: специфіки діяльності; дії внутрішніх 
та зовнішніх факторів, що забезпечують конкурентоспроможність на тактичному і стратегічному рівнях та 
конкурентну стійкість підприємства; комплексної дії складових елементів оцінки; часову залежність, що 
дозволить визначати: конкурентоспроможність підприємства в поточний час; на перспективу; їх аналізувати як 
за складовими, так і в комплексі; взаємозв’язок з іншими компонентами системи управління 
конкурентоспроможністю підприємства: місією, цілями, загальною та конкурентною стратегіями, що дозволить 
покращити її успішність.  

Для ефективного впровадження зазначеного методу необхідно забезпечення можливості планування 
змін із окремих складових конкурентоспроможності за результатом їх аналізу; врахування як поточних цілей, 
загальної та конкурентної стратегії, так і їх змін. Отримана інформація показує інформаційний простір для 
аналізу і дозволяє: надати за певний період  оцінку конкуруючої зони визначених суб’єктів ринку; знайти 
методики розвитку ринку в загальному і його частин та встановити причини таких змін; провести порівняння 
конкретних показників з аналогічними параметрами конкурентів і перейти до обчислення та прийняття 
управлінських рішень.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що забезпечення стійких конкурентних 
позицій вітчизняних промислових підприємств передбачає розвиток прогресивних напрямків ефективного 
виробництва в конкурентному середовищі. Розглядаючи підвищення конкурентоспроможності як 
довгостроковий процес, який здійснюється взалежності від обраної стратегії вдосконалення підприємства, 
можна підкреслити перелік заходів, що забезпечують підприємствам досягнення конкурентних переваг, а саме: 
зменшення собівартості товару; підвищення її значимості; зміна якості та технічних характеристик продукції; 
виявлення дефектів товарів конкурента; розвиток інновацій; виявлення переваг власних товарів порівняно із 
аналогами; застосування цінових критеріїв поліпшення конкуренції; вплив на споживача шляхом проведення 
рекламних кампаній підприємства, надання кредиту; пошук нових сфер вживання продукції тощо.  

Оскільки конкурентоспроможність виражає результат взаємодії всіх внутрішніх елементів системи, 
виробничих, економічних, науково-технічних і зовнішнього зв'язку між промисловими підприємствами, тому 
для абсолютного підвищення ефективності діяльності слід виходити за границі бізнесу, розробляючи 
принципово нові управлінські рішення та стратегічні альтернативи. Наступні дослідження повинні відбуватися 
в напрямку доказів довгострокових стратегій, які б допомагали вітчизняним промисловим підприємствам 
виживати в умовах жорсткої конкурентної боротьби та гарантувати підвищення рівня конкурентоспроможності 
продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.  
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ЕЛЕМЕНТИ НОВИХ ПІДХОДІВ У РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ 

 
Н.А. Скрипник, старший викладач 

А.Р. Нестеренко, І.І. Хінєєв 
Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса 
 
Чималу роль представляють питання пов'язані питання розвитку кадрового потенціалу висших 

навчальних закладів, його оцінка, фактори росту, оптимальна структура, можливості вдосконалення управління 
потенціалом ВНЗ та ін.  

Кадровому потенціалу характерні кількісні та якісні характеристики. За допомогою кількісної 
характеристики КП визначається чисельна потреба кадрового складу підприємства, відповідна його 
виробничим потужностям. Якщо на підприємстві має місце порушення структури кадрів (за кількісними та 
якісними показниками), відбувається зниження рівня його кадрового потенціалу [7]. 

Першочерговим завданням в політиці України в сфері апгрейду системи вищої освіти, є розробка 
організаційно-функціональних і економічних моделей ВНЗ. Це могло б дати можливість ВНЗ стати центрами 
інноваційної активності і підприємництва в регіональній економіці України, здатними генерувати і доводити 
ідеї до комерціалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Формування єдиної загальноєвропейської інтегральної системи освіти ставить одним з основних цілей 
розширення доступності та підвищення конкурентоспроможності вищої освіти [8]. 

На сьогоднішній день в більшості країн світу прийнята дворівнева система підготовки яка дозволить 
Україні ефективно реалізувати свій потенціал експорту освітніх послуг. 

Зараз в Україні є неузгодженості ринку праці та ринку освітніх послуг. Зменшення підприємств 
виробничих галузей України привело до зміни структури попиту на багато професій; виникло закономірне 
невідповідність запитів ринку праці з кількісної підготовкою фахівців в ВНЗ. 

Ринок освітніх послуг пов'язаний з ринком праці опосередковано, через систему освітніх потреб, які 
одночасно є фактором потенційного попиту на ринку освіти і фактором потенційної пропозиції на ринку праці 
[9]. 

Очевидно, що для цього ВНЗ і підприємства повинні спільно формувати висококваліфікованих 
фахівців - елементів систем КП [10]. 

Для визначення елементів нових підходів ВНЗ у розвитку кадрового потенціалу важливо, щоб 
внутрішня політика керівництва середньої та вищої ланки ВНЗ була спрямована на подолання формального 
характеру критеріїв оцінки праці викладача. 

Рівень забезпеченості ВНЗ висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами, здатними 
впроваджувати в навчальний процес сучасні технології та інтерактивні методи навчання, залучити студентів до 
науково-дослідницької роботи. Це є одним з головних факторів підвищення якості освіти та забезпечення 
конкурентоспроможності ВНЗ на ринку освітніх послуг [12]. 

Взаємозв'язок між поліпшенням якісного складу викладачів і якістю освіти, на думку автора, наочно 
представлений на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Взаємозв'язок між поліпшенням якісного складу викладачів і якістю освіти 
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Отже, всебічний аналіз та оцінка стану використання КП ВНЗ України, що спрямовані на подальше 
зміцнення потенціалу та поліпшення його використання, набувають особливої актуальності. 

Практична реалізація запропонованої моделі сприяє стратегічному розвитку КП і підвищенню якості 
освіти в ВНЗ України.  
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Поняття ризику знайоме людству ще з давніх часів, у першу чергу, він асоціювався з чимось невідомим 

та можливими втратами. Протягом еволюції економічних відносин ризик набуває все більшого значення і 
сьогодні вже можна говорити про самостійну науку – теорію ризику.  

Аналіз наукових публікацій свідчить про різні підходи до дефініції ризику, розроблені такими 
науковцями як: Андрущенко В., Вишневський В., Десятнюк О., Колісніченко К., Луніна І., Онищенко В., 
Романов В., Цимбалюк І., Циркунова Г. та ін., дає змогу означити головні характеристики ризикових ситуацій, 
які проявляються у таких ознаках: 

- непередбачений характер дій, невизначений результат діяльності, цебто невизначені перспективи 
досягнення суб’єктом своїх цілей; 

- присутність кількох типів розвитку подій та умов середовища, у котрій перебуває суб’єкт, включаючи 
той, який пов’язаний із виникненням потенційних втрат і неотримання відповідної вигоди, недосягнення 
суб’єктом поставленої мети; 

- перспективи формування ймовірності передбачуваних наслідків; 
- ймовірність отримання збитків (втрат) чи надприбутку. 
Безсумнівно, ризик пов’язаний з невизначеністю досягнення успіху у поставлених цілях суб’єктом 

господарювання, який допускає як негативні, так і позитивні відхилення. Відносно податкового менеджменту, 
ризик доречно вивчати як вид невизначеності відносно досягнених результатів суб’єктом господарювання  з 
метою реалізації ефективного податкового управління. 

Побутує широкий спектр міркувань стосовно трактування, сутності та природи податкового ризику, що 
пов’язаний з багатоаспектністю даного поняття і воднораз є недостатнім для застосовування у практичній 
діяльності. Так, Т. Козенкова пов’язує податкові ризики зі змінами в податковій політиці країни, введенням 
нових податкових платежів, збільшенням ставок оподаткування, змінами в податковому законодавстві щодо 
умов та строків сплати податків тощо. Однак цей підхід дещо обмеженим, оскільки не враховуються ризики: 
«внутрішній, який залежить від діяльності підприємства й на нього можна впливати та несистематичний або 
специфічний ризик. Він може бути пов’язаний з некваліфікованим персоналом на підприємстві» [1]. 

С. Філін трактує поняття податкового ризику, враховуючи такий внутрішній фактор, як наявність 
податкових помилок: «податковий ризик – це ймовірність втрат суб’єкта господарювання через несприятливі 
зміни податкового законодавства в процесі фінансової діяльності або внаслідок допущених податкових 
помилок при обчисленні сум податкових платежів» [2, с. 23]. 

За визначенням Т. Циркунової та М. Мігунової, «податковий ризик – це загроза для суб’єкта 
податкових відносин понести фінансові чи інші втрати, пов’язані з процесом оподаткування» [3, с. 50]. При 
цьому авторами наголошується, що такі втрати платник податків може понести через негативні відхилення 
фактичної діяльності від результатів податкового планування, на підставі яких приймаються управлінські 
рішення. 

Узагальнюючи підходи до трактування цього поняття, варто з’ясувати, що під податковими ризиками 
доречно розуміти ймовірність виникнення негативних впливів на податкову систему через проблеми її 
побудови та функціонування, впливу зовнішніх і внутрішніх факторів і сучасних небезпек. 

Чинники зовнішнього середовища і внутрішніх вимірів дають підстави класифікувати податкові ризики 
з метою ефективного менеджменту задля убезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання. 
Виділяють декілька типів податкових ризиків з точки зору платника податків, що різняться характерними 
особливостями. Основні типи податкових ризиків відображені в табл. 1 [4]. 
 
Таблиця 1 – Основні види податкових ризиків 
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Залежно від джерел виникнення, податкові ризики поділяють на зовнішні і внутрішні. Результатом 
впливу зовнішніх джерел на виникнення податкових ризиків вважається мінливість податкової політики; 
зростання ставок податків і зборів; зміна механізму нарахування податків, порядку та термінів сплати деяких 
податків і зборів; ймовірність скасування окремих податкових пільг щодо діяльності суб’єкта господарювання. 
Вплив внутрішніх джерел виявляється у: суперечності бухгалтерського та податкового обліку; негативних 
проявах здійсненні господарської діяльності суб’єкта господарювання; незастосування планування податків і 
зборів. 

Кожне підприємство виходячи з конкретної ситуації повинно визначити найбільш небезпечні фактори 
зовнішнього та внутрішнього впливу та виробити систему заходів щодо їх своєчасного виявлення, 
попередження чи послаблення. Для виявлення й оцінювання основних характеристик (загрози, ризики, 
інтереси, захист) податкової безпеки застосовується TRID-підхід (threats-risks-interests-defence). TRID-підхід у 
межах зазначених характеристик дає змогу більш повно визначити суть, зміст та економічну природу 
податкової безпеки, її мету, завдання, методи та принципи формування, якісні та кількісні її характеристики. 
При цьому варто зазначити дуалістичність зазначеного підходу, оскільки держава та платники податків мають 
різні інтереси та, відповідно, потребують застосування різних методів та форм захисту від наявних загроз та 
можливих ризиків. 

За сучасних умов ведення бізнесу та забезпечення системи економічної безпеки суб’єкта 
господарювання розрізняють такі типи податкового ризику, що загрожують економічній безпеці суб’єкта 
господарювання [5]:  

1. Безризиковий стан суб’єкта – податковий ризик зведений до мінімуму при здійсненні легальної та 
прозорої діяльності і нарахування та сплати податків і зборів з дотриманням чинного законодавства.  

2. Мінімальний ризик – спричинений ухиленням/уникненням сплати податків та зборів що створює 
ризик підприємства щодо втрати частини чистого прибутку (сплата штрафних санкцій і пені за порушення 
податкового законодавства).  

3. Підвищений ризик – виникає при порушенні договірної дисципліни, що призводить до підвищених 
втрат та недотриманні запланованого прибутку. 

4. Критичний ризик – появляється ризик внаслідок зменшення виторгу від реалізації, в результаті чого 
порушується податкова дисципліна, зменшення обсягів діяльності суб’єкта господарювання, що призводить до 
погіршення фінансового стану. 

5. Неприпустимий (катастрофічний) ризик – спричинений зменшенням обігових коштів, виведенням 
власного капіталу засновників, зростанням кредиторської заборгованості, ймовірності банкрутства 
підприємства через сплату значних податкових санкцій за порушення податкового законодавства. 

Система управління податковими ризиками суб’єкта господарювання взаємозалежна із ефективністю 
управління податковими ризиками на державному рівні. Управління податковими ризиками на рівні держави є 
комплексним процесом, який повинен охоплювати всі функціональні напрями діяльності органів державної 
податкової служби (усі процеси адміністрування податків) та усі організаційні рівні (структурні підрозділи). 
Управління ризиками при адмініструванні податків є одним з управлінських процесів, і в той же час основним 
принципом забезпечення ефективності інших процесів діяльності органів ДПС України [6, с. 77].  

Реалізація ефективного податкового менеджменту на рівні підприємства чи держави залежить від 
податкових ризиків та їх усунення з метою зменшення загроз економічній безпеці і уникнення банкрутства 
суб’єктів господарювання. Реформування векторів податкової політики щодо мінімізації податкових ризиків 
дозволить створити сприятливі умови господарювання для вітчизняного бізнесу. 

Література: 
1. Колісніченко К. В. Основні характеристики податкових ризиків // Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника // www.pu.if.ua. 
2. Филин С. А. Финансовый риск и его составляющие для обеспечения процесса оценки и 

эффективного управления финансовыми рисками при принятии финансовых управленческих решений // 
Финансы и кредит.– 2002.– №3. – С. 21–31. 

3. Цыркунова Т. А., Мигунова М. И. Налоговые риски: сущность и классификация // Финансы и 
кредит.– 2005.– №33. – C. 48–53. 

4. Цимбалюк І. О. Податкова безпека в системі фінансової безпеки держави / І. О. Цимбалюк // 
Стратегічне управління національним економічним розвитком : [монографія] : у 2-х т. ; за заг. ред. О. В. 
Кендюхова. – Донецьк : ДонНТ, 2013. – Т. 2. – С. 13–23. 

5. Грачов О. В. Податкова безпека як невід’ємна складова економічної безпеки підприємства / О.В. 
Грачов // Економічна безпека: вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 86–88. 

6. Мединська Т. В. Управління податковими ризиками в сучасних умовах оптимізації / Т. В. 
Мединська, Ю. О. Гатиляк // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (28 червня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 76-77. 

7. Менеджмент: [навчальний посібник] /заг. ред. С.В. Філиппової, М.А. Юдіна; кол. авторів: С.К. 
Харічков, В.А. Замлинський, І.І. Соколи, О.І. Продіус, О.М. Лук’янчук та ін. – Одеса: Бондаренко М.О., 2019. – 
652 с. – р.5-7. – с.165-310 
  



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

69 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ - ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ 
 

К.В. Ковтуненко, доктор економічних наук, професор 
Я.В. Замлинський  

Одеський національний політехнічний університет 
м. Одеса 

 
Ділова репутація, яка сьогодні є з одного боку стратегічним ресурсом і нематеріальним активом 

компанії, а з іншого - конкурентною перевагою окремо взятого працівника може розглядатися як сукупність 
особистісних характеристик (відповідальність, дисципліна, самоменеджмент, постійне різнобічне навчання, 
накопичення життєвого досвіду), соціальних навиків (комунікація, робота в команді, нетворкінг, емоційний 
інтелект) і менеджерських здібностей (управління часом, фінансовими і трудовими ресурсами, лідерство, 
вирішення проблем, критичне мислення). Ретельно спланований життєвий баланс надає змогу визначити 
пріоритети між "роботою" (кар'єра та амбіції), з одного боку, та "життям" (здоров'я, задоволення, дозвілля, 
розвиток сім'ї та духовний розвиток) з іншого. Ланцюг: «самоменеджмент» – «репутаційний менеджмент» – 
«баланс між роботою та життям» ґрунтується на двох ключових концепціях, які стосуються кожного. Це є 
щоденні досягнення і винагорода. 

У сучасному бізнес просторі цінується вміння бачити пріоритети, зосереджуватися і миттєво відрізняти 
важливе від термінового, не термінове від найменш важливого, а також говорити ні роботі, виконання якої не 
дає очікуваних результатів. Ідеальним допоміжним інструментом для розподілу пріоритетності є матриця 
Ейзенхауера. Вона являє собою чотири квадранта, в основі яких лежать дві осі - це вісь важливості (по 
вертикалі) і вісь терміновості (по горизонталі). Кожен з чотирьох квадрантів відрізняється своїми якісними 
показниками: важливо-терміново, важливо-не терміново, не важливо-терміново, не важливо-не терміново. 
Розподіліть свої справи в кожен з цих блоків і отримаєте гранично ясну та об'єктивну картину того, що слід 
зайнятися в першу чергу, що може почекати, а що взагалі краще викреслити зі списку завдань. Ранжування 
завдань за пріоритетністю дасть поштовх до запуску самомотивації і самоменеджменту. Адже найкращий 
спосіб мотивувати себе - звільнитися від непотрібних речей, які з'їдають енергію.     

Правильно організований тайм-менеджмент і самоменеджмент допомагає нейтралізувати грізних 
ворогів сучасної людини - хронофагів, викрадачів часу. Найчастіше діючі з тіні, в умовах віддаленої роботи 
хронофаги знаходять додаткові ресурси, а саме можливості для марної трати часу у вигляді переглядів відео, 
соціальних мереж, серфінгу в інтернеті ... 

Щоб використовувати самоменеджмент як ефективний інструмент розвитку , розглянемо технології 
для організації робочого процесу. 

Самоменеджмент - комплекс управлінських компетенцій, необхідних для професійного зростання: 
самопізнання; цілепокладання; керування часом; планування; саморегуляція; самонавчання; вміння 
інтегрувати; проектування; вміння рефлексувати; емпатія; мобільність; самопрезентація; професійний 
особистісний ріст; стійка мотивація до пізнання 

Самоменеджмент, перш за все це самоорганізація, вміння управляти собою, керувати процесом 
життєдіяльності в найширшому сенсі слова - в часі, в просторі, в спілкуванні, в діяльності. 

Бути організованим, незалежно від навколишнього простору або часу означає бути підготовленим. Це 
передбачає наступне: відчувати себе зібраним, володіти ситуацією, бути готовим використовувати все наявні 
можливості і впоратися з будь-якими сюрпризами і несподіванками, які життя створює на нашому шляху. Адже 
ми живемо в складному, швидкому і не зовсім розвиненому світі, який повний безмежних можливостей і 
розчарувань.  

Основна мета самоменеджменту полягає в тому, щоб максимально використовувати власні можливості, 
свідомо керувати перебігом свого життя (самовизначитися) і переборювати зовнішні обставини, як на роботі, 
так і в особистому житті. Опанувати цю науку непросто, але починати треба все-таки з самоосвіти, причому 
мало тільки здобувати знання, потрібна ще й практична реалізація. 

Уміння ладнати з людьми - це менеджмент, вміння ладнати з часом - самоменеджмент. Причому якість 
останнього визначає ефективність першого. Самоменеджментом називають послідовне і доцільне використання 
випробуваних методів роботи в повсякденній практиці, для того, щоб оптимально і зі змістом використовувати 
свій час. 

Навички самоменеджменту дозволяють максимізувати продуктивність, підвищити продуктивність на 
робочому місці і ефективно досягати професійних цілей. Удосконалення навичок самоконтролю може 
допомогти вам підвищити рівень працевлаштування і краще управляти своєю кар'єрою. 

Навички самоврядування - це здібності, які дозволяють людям контролювати свої думки, почуття і дії. 
Якщо ви володієте сильними навичками самоврядування, ви можете самостійно встановлювати цілі і проявляти 
ініціативу для їх досягнення. Цілеспрямоване самоврядування може допомогти вам направити траєкторію 
вашої кар'єри і забезпечити пошук можливостей, які наблизять вас до ваших цілей. 

Приклади навичок самоврядування: організованість, постановка цілей, тайм-менеджмент, 
самомотивація, управління стресом, підпорядкування і підзвітність 
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Постановка цілей - це здатність чітко визначити, чого ви хочете досягти. Постановка цілей на робочому 
місці допомагає вам вирішити, що важливо, і створити план дій, який допоможе вам досягти цілей, які 
відповідають цим цінностям. Цей навик необхідний для підтримки продуктивності на робочому місці, оскільки 
він дозволяє вам керувати своїм часом і діями. 

Тайм менеджмент. Сильні навички управління часом дозволяють вам розставляти пріоритети, уникати 
відволікаючих чинників і зберігати зосередженість. Ефективне управління часом на робочому місці допомагає 
у встановленні і дотриманні термінів, роботі над однією річчю за раз і належному розподілі обов'язків. 
Управління своїм часом є невід'ємною частиною управління собою. 

Самомотивація - це здатність проявляти ініціативу і виконувати завдання, які повинні бути виконані. 
Коли ви мотивовані, ви плануєте потенційні завдання, необхідні для виконання більш важливих завдань або для 
вирішення поточних проблем. Ви рухаєте своїм бажанням добитися успіху, а не зовнішніми факторами, які 
роблять вас більш продуктивним на робочому місці. Самомотивація - це сторона самоврядування, яка 
забезпечує прогрес в ваших проектах і заходах. 

Управління стресом може приймати різні форми, від підтримки здорового харчування і режиму 
тренувань до активної участі в таких заходах, як медитація або ведення щоденника про свій досвід. Управління 
стресами на робочому місці допоможе вам зберігати спокій на роботі. Запобігання стресу до того, як він стане 
проблемою, дозволяє вам зосередитися на своїх цілях і впевнено просуватися вперед. Управління стресом 
допомагає вам самостійно управляти своїми емоціями і підтримувати професійна поведінка на робочому місці. 

Підзвітність - це прийняття особистої відповідальності за ваші думки та дії. Коли ви відповідальні, ви 
краще підготовлені до оцінки своєї роботи і визначення найкращого способу продовження. 

Як розвинути навички самоврядування? 
1. Оцініть свої сильні сторони. Визначте, в яких професійних завданнях ви найкраще справляєтеся і 

сконцентруйтеся на способах максимізувати свій творчий хист у цих областях. 
2. Розставити пріоритети в ваші обов'язки. Чітко визначте, які обов'язки є найбільш важливими, і 

сфокусуйте на них свою увагу, уникаючи відволікаючих чинників. 
3. Розробити організаційну систему. Знайдіть ефективні методи, які допоможуть вам керувати своїм 

часом, спростити свою повсякденну діяльність і зберігати важливі предмети в легкодоступних місцях. Цей крок 
може включати в себе використання щоденника, настройку програми для управління часом на вашому телефоні 
або паперовий планер на вашому столі. 

4. Створити строгі терміни. Призначте терміни для кожного етапу проекту та підтримуйте ваш графік. 
Візьміть на себе відповідальність за виконання завдань в строк або достроково. 

5. Виконуйте одну задачу за раз. Зосередьте свій час, енергію і здібності на одному завданню в один 
момент. Виконайте кожну задачу повністю, перш ніж переходити до іншої. 

6. Практикуйте терпіння. Зберігайте почуття спокою, щоб ви могли мислити ясно і об'єктивно. Будьте 
уважні до інших. 

7. Подбайте про своє здоров'я і благополуччя. Дотримуйтеся дієти, регулярно займайтеся спортом, 
стежте за особистою гігієною і активно зосереджуйтесь на зниженні рівня стресу. Робіть перерви, щоб 
напружитися і очистити свій розум, тримаючи здорові закуски на роботі і знаходячи можливості для фізичної 
активності, як, наприклад,  швидка прогулянка в обідню перерву. 

8. Оцініть свій прогрес. Об'єктивно оціните прогрес, який ви отримали в досягненні ваших цілей, 
встановивши контрольні точки на своєму шляху і відстежуючи свої досягнення, щоб побачити, чи досягли ви 
їх. Попросіть наставника про допомогу, щоб отримати всебічну оцінку. Використовуйте цей зворотний зв'язок, 
щоб поліпшити своє самоврядування в майбутньому. 

Час це один з найцінніших ресурсів людини, що дозволяє створити оптимальний баланс праці і 
відпочинку (work - life balance), і, якщо ми не вміємо ним правильно розпоряджатися, він вичерпується марно. 
Самоменеджмент саме та наука, за допомогою якої можна навчитися усвідомлено управляти життєвим часом, 
виважено розставляти пріоритети, ресурси і змушувати його працювати на нас. Усвідомлення наявності 
відрізка часу допомагає формуванню чітких цілей, вибору найкоротшого шляху для їх досягнення, щоб 
домагатися більшого, а не плисти за течією, щоб витрачати час на те, що ми любимо. 
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Питання, пов’язані з управлінням, виникали у людей з початком їх появи на планеті. Людство пройшло 

довгий етап від первісно общинного ладу до сьогодення. На початку двадцять першого століття питання 
управління є доволі важливим не лише у державних установах, а й у приватних компаніях. З процесом 
капіталізації світу на перший етап виходять власні навички та вміння керувати людьми. Однією з основних 
функцій підприємництва є задоволення суспільних потреб. Дана функція об’єднує підприємства як державної, 
так і приватної форми власності. Сучасні фахівці по різному оцінюють основи менеджменту, надаючи перевагу 
тим чи іншим класифікаціям. Хоча, в одному вони сходяться, що менеджмент – важкий та багатоплановий 
процес. Деякі вчені вважають, що менеджмент це така сама наука, як наприклад математика чи хімія, інші, - що 
менеджером потрібно народитися. Однак, істинним твердженням залишається те, що формування менеджера 
здійснюється через активне навчання і самовдосконалення. Історична практика людства вказує на те, що мало з 
тих, хто мав вроджений талант керівника міг вміло користуватися цим талантом та розвивати його заради 
розвитку роду людського.  

Безумовно, можна стверджувати, що праця керівників безпосередньо не виробляє жодного 
матеріального блага і тому вона є непотрібною. Водночас, саме вміла організація підлеглих дозволяє 
підвищувати результативність та продуктивність праці, покращувати емоціональний клімат в колективі, 
впроваджувати нові технології – все це в кінцевому результаті дає не менший виробничий ефект, ніж 
автоматизація праці. Американський вчений Геста провів дослідження та дійшов висновку, що лише керівники 
нижньої ланки виконують за день у середньому 583 операції різного характеру. Видатний вчений Мінцберг 
зумів виділити загальну рису роботи керівників – роль керівника. Роль керівника, за його визначенням, є 
набором правил поведінки, які відповідають конкретній установі чи конкретній посаді. Мінцберг стверджував, 
що «Окрема особа може впливати на характер виконання ролі, але не на її зміст. Як актори, менеджери грають 
заздалегідь визначені ролі, хоча, як особистості, можуть давати власне трактування цих ролей». Важливо 
підбирати ролі для кожного працівника таким чином, щоб вони відповідали його фаховості [1]. 

Керівник реалізує функцію управління на основі прийнятих рішень і контролює їх виконання. У свою 
чергу, лідер зосереджує увагу на узгодженні протилежних інтересів працівників, надаючи право кожному 
працівнику приймати рішення і водночас, на певному етапі чітко обмежує їх можливості. «Людина стає 
людиною в процесі творчості та свободи», саме лідерство слугує інструментом, за допомогою якого можна 
реалізувати цей філософський вислів. Дуже добре, коли менеджер, окрім виконання повноважень керівника, є 
ще лідером. Лідерство дозволяє підсилити керівні дії менеджера у багатьох сферах, зокрема у забезпеченні 
групової синергії, визначенні перспектив розвитку, мотивуванні діяльності, оцінки результатів роботи, 
координації спільних зусиль та найважливіше – постановки чітких цілей. Під час своєї діяльності, менеджери 
дотримуються певних принципів. Принципи є початковим фундаментом, орієнтиром, який застосовується в 
більшості ситуаціях. Характерним є те, що принципи менеджменту майже не змінюються залежно від галузі 
діяльності. Сучасний процес управління базується на таких принципах: цілеспрямованості, урахування потреб 
та інтересів, науковості, системності, взаємозалежності, оптимального поєднання централізації та 
децентралізації управління, єдиноначальності, мотивації, економічності. Методами спроб та помилок, вчені 
дійшли висновку, що саме освоєння навичок практичної реалізації цих принципів, дозволяє стати хорошим 
керівником. Зазвичай, коли говориться “це лише теорія”, то розуміють, що недосконалі не принципи, а те як їх 
реалізують на практиці.  

У вітчизняній практиці термін «управління» ототожнюють з терміном «менеджмент», хоча сфера 
застосування першого значно ширша. Під терміном «управління» можна розуміти управління певними 
технічними системами, соціально-економічними процесами  або господарською діяльністю. Термін 
«управління» це найбільш загальне поняття, що поширюється на велике коло різноманітних об’єктів, явищ та 
процесів. У свою чергу «менеджмент» є різновидом управління, який стосується виключно управління людьми 
(підлеглими). Якщо йде мова про організацію, то під «менеджментом» розуміють виконання керівних дій 
підготовленим управлінцем – менеджером, який має необхідні знання для управління людьми (підлеглими). 
Вперше в Україні термін «менеджмент» почали використовувати з початку 1990-х років, це було зумовлено 
падінням командно-адміністративної економічної системи і початком інтеграції країни у світовий економічний 
простір [2].  

Видатний американський підприємець Джек Велч стверджує, що «Кожен керівник мусить передбачати 
майбутні події та бути далекоглядним, але хороші лідери повинні мати особливу здатність відчувати 
несподівані зміни». Праця керівників доволі тісно пов’язана з психологією, для багатьох підлеглих під час 
отримання завдання важливим є тон, манера поведінки керівника, конкретні слова – все це безпосередньо 
впливає на подальшу якість роботи. Суб'єктивні чинники при колективному управлінні відображають 
особливості суб'єкта управління в цілому, і тоді це не просто психологічні особливості окремої особистості, а й 
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особливості системи психологічного функціонування всього апарату управління, всієї керуючої системи. 
Структуру інтересів і психологічних особливостей має не тільки окремий суб’єкт, а й весь колектив. Це 
структура панівних, провідних інтересів в діяльності групи, і вона не обов'язково тотожна структурі інтересів 
окремої особистості. Правильно обраний підхід до окремого працівника заснований на досвіді, професійних 
знаннях, вихованні, системі цінностей, темпераменті керівника, тобто всіма тими складовими, що визначають 
особистість [3].  

Основні функції сучасного менеджменту є доволі різноманітними та багатогранними, до них відносять: 
планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. Перелік додаткових функцій є 
просто невичерпним, однак усі вони направлені на підтримку основних функцій для підвищення ефективності 
їх виконання. Головне завдання сучасного керівника створити організаційну культуру, творчий інноваційний 
клімат, які стимулюватимуть працівників на нововведення. Менеджери усіх ланок мають стати ініціаторами 
організаційних та технологічних змін.    

Становлення сучасного управлінця є багатогранним процесом, який триває з початку виникнення 
людства і можливо, завершиться лише тоді, коли люди перестануть існувати. З процесом світової 
індустріалізації та глобалізації, до сучасного керівника постає все більше вимог. Дійсно, керівник має бути 
обізнаним абсолютно у всіх сферах діяльності підприємства. Без перебільшення, можна стверджувати, що 
сучасний керівник це універсальний працівник, який володіє абсолютно усіма процесами господарської, 
фінансової та інвестиційної діяльності.  
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У сучасному світі, беззаперечно, є всі підстави для того, аби стверджувати, що людська праця – це 

найбільша цінність організацій та країн в цілому. Проте, варто зазначити, що ефективність цієї діяльності  
безпосередньо залежить від специфіки підходів до управління діяльністю персоналу, які можуть бути 
застосовані у процесі управління з боку менеджера. Таким чином на основі низки наукових досліджень, можна 
дійти наступних тверджень, а саме: сукупність специфічних підходів в управлінні персоналом передбачає 
існування відповідних стилів управління (керівництва) в менеджменті, кожному з яких притаманна особлива 
низка переваг та недоліків, що безсумнівно залишають свій відбиток на результативності процесу організації 
праці робітників, працівників усіх підрозділів, та керівників. 
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Необхідність застосування конкретного стилю управління визначається особливостями сформованих 
умов, що впливають на перебіг процесу регулювання праці. До основних таких особливостей можна віднести: 
національні особливості, повага до традицій та звичаїв, повага до старших за віком людей, почуття 
колективізму, рівень переваги колективних інтересів над індивідуальними, безперервний процес саморозвитку 
персоналу, врахування соціальних аспектів при визначенні винагород персоналу та інше [4, c. 23]. 

Незважаючи на той факт, що після формування основних стилів управління в менеджменті пройшло не 
мало десятків років і всі вони певним чином піддавались впливу зовнішніх чинників середовища, можна 
відстежити те, що все ж таки закладені відмінності в них не втратили з часом своєї вагомості. Завдячуючи 
цьому можна здійснювати подальші наукові дослідження, що стосуються управління персоналом, на основі вже 
сформованих базових аспектів. За твердженнями літературних джерел, нині відомо про існування чотирьох 
стилів керівництва, включаючи змішаний. Проте, це не обмежує можливості досвідченого управлінця вносити 
свої корективи в процес регулювання праці підлеглих та, шляхом поєднання елементів двох, чи навіть трьох, 
стилів керівництва, формувати особистий підхід до управління. Хоча, якщо розглядати ситуацію в ідеалі, то 
саме так і має бути, адже в реальному світі не існує ідентичних колективів із однотипними нюансами, до яких 
можна було б застосовувати стандартний підхід. 

Отож-бо, до основних стилів управління в менеджменті відносять: автократичний (авторитарний), 
демократичний, ліберальний та змішаний (трансформаційний) стилі управління персоналом. Розуміючи, що 
стиль управління – це певна манера поведінки керівника по відношенню до підлеглих, яка застосовується  з 
метою спрямування їхньої трудової діяльності в правильному напрямі, задля раціонального використання 
людської сили та більшої результативності їхньої праці, доцільно проаналізувати сильні та слабкі сторони 
застосування кожного з вищенаведених стилів в управлінні підлеглими. 

Автократичний стиль керівництва – це поведінка керівника, який має достатній обсяг влади для 
нав'язування своєї волі підлеглим [2, с. 17].  Саме цей факт домінування індивідуальної думки і прагнень над 
колективними спричиняє існування низки недоліків цього стилю управління. Детальніше це можна пояснити 
наступним чином: при функціонуванні в організації автократичного стилю керівництва, робота є первинною, а 
людина як особистість – вторинною, тобто відстежується часткове нехтування позицій індивідуума. 
Найголовніше чого прагне управлінець від своїх підлеглих – це плідна робота і досягнення бажаного результату 
будь-якою ціною.  

На мою думку, до основних переваг автократичного стилю керівництва можна віднести успішність при 
повсякденних, звичайних роботах, які не вимагають творчого підходу і новизни, а основні сили спрямовані на 
кількість виробленої продукції; забезпечення чіткості управління, яке дозволяє швидше приймати виробничі 
рішення та мінімізувати витрати. А також централізація повноважень, структурування роботи підлеглих, взяття 
керівником на себе повної відповідальності у разі невиконання завдань з боку підлеглих, одноосібне 
встановлення критеріїв оцінки праці [1, c. 157].  При акцентуванні уваги на перевагах мають бути розглянуті й 
недоліки, адже вони також мають право на існування. До слабких сторін автократичного стилю відносять: 
позбавлення підлеглих права у прийнятті рішення; низька адаптація підлеглих до змін; повне придушення 
прагнення працівників до ініціативи; прагнення управлінця всякими шляхами уникнути кваліфікованих 
працівників, якими складніше маніпулювати; присутність дистанції між керівником та підлеглими; дуже 
жорсткий характер відносин із підлеглими, який диктується настроєм керівника; покарання – основний метод у 
стимулюванні; висока ціна помилок; рутинний характер роботи; формування у підлеглих високого ступеня 
залежності від постійної волі керівника [1, с. 158].  На перший погляд деякі із вищезазначених характеристик 
цього стилю управління персоналом хочеться віднести і до позитивних, і до негативних сторін одночасно. Це 
зумовлено впливом ситуації, в якій ми розглядатимемо той, чи інший фактор як складову автократичного 
стилю управління. Проте, підсумовуючи аспекти найжорсткішого стилю керівництва, хочеться зазначити, що 
незважаючи на низку недоліків, які йому притаманні, цей стиль є необхідним в деяких структурах, наприклад у 
військових, або інших галузей, в яких має бути гарантована чіткість та лаконічність функціонування. 

Наступним основним стилем керівництва є демократичний стиль. Чуючи слово «демократичний», 
одразу формується уява про зовсім протилежну ситуацію, аніж була розглянута при дослідженні 
автократичного стилю. Саме так і є, адже суть демократії полягає у владі працівників, в їхніх ініціативах та 
переконаннях. Деякі науковці називають цей стиль природнім. У цьому випадку керівник розподіляє і 
відповідальність, і роботу між підлеглими, делегуючи їм досить високий або природний ступінь свободи і 
влади. При демократичному стилі керівник вирішує переважно важливі питання діяльності організації, рутинна 
робота ж покладається на підлеглих, які мають широку свободу у виборі способів і методів виконання 
поставлених завдань. В той же час, з наростанням кризових явищ рівень демократичності зменшується і 
збільшується міра автократичного стилю керівництва [3, с. 203]. 

Цей стиль управління характеризується більшою кількістю переваг: присутність на підприємстві 
систематичного обміну інформацією; кожен із трудового колективу має право голосу; автономія; постійний 
комунікативний зв’язок між управлінцем та підлеглими; висока та ефективна мотивація; перебування в попиті 
лише кваліфікованих спеціалістів; нормальне ставлення керівника до критики у свій бік та здійснення ним 
постійного процесу самовдосконалення; постійний самоконтроль; наявність диференційованого підходу до 
кожного працівника як особистості ; застосування різних типів покарання, які не вважаються первинним 
засобом розплати за помилки. Недоліки: цей стиль управління не є сприятливим у некваліфікованому 
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виробництві; вимагає багато часу на розробку і узгодження управлінських рішень. І знову ж таки варто 
пам’ятати, що існують організації, які шляхом поєднання елементів кількох стилів управління намагаються 
мінімізувати вплив негативних рис якогось одного підходу у процесі керування персоналом як рушійною 
силою всього процесу забезпечення діяльності підприємства [1, с. 157]. 

Останнім і не менш вагомим є ліберальний стиль управління, що передбачає повну свободу підлеглих в 
ухваленні рішень. Цей стиль нібито об’єднав у себе особливості двох попередніх, розглянутих підходів, проте 
дуже збільшив ступінь свободи, який є у працівників. Також інколи ліберальний стиль управління називають 
ще стилем майбутнього. З цим важко не погодитись, адже сучасне суспільство не є повністю підготовленим до 
використання всіх особливостей цього стилю в процесі управління. Коли свідомість людини буде визначатись 
високим ступенем відповідальності і моралі, високим рівнем необхідних професійних знань, то лише тоді 
можна буде простежити за повним проявом всіх складових ліберального стилю управління [3, с. 395]. 

На тому рівні, на якому управлінці нині застосовують підходи ліберального стилю, можна визначити, 
якою мірою переваги та недоліки відзначились на результативності процесу управління. До переваг 
ліберального стилю керівництва можна віднести: застосування методу «прохання» та інформованості в якості 
засобів впливу; вся ініціатива у руках підлеглих; керівник постійно надолужує свої знання та заохочує до цього 
своїх підлеглих; наявність поступливого стилю спілкування із підлеглими; поступливість до порушень та 
сильна мотивація персоналу; робота завжди виконується з задоволенням. До недоліків можна віднести часте 
виникнення конфліктних ситуацій в колективі через зіткнення різних  поглядів на певну ситуацію; невисока 
вимогливість до персоналу, що загрожує послабленням їхніх старань; відсутність регламентованої 
децентралізації владних повноважень. У підсумку варто зазначити, що, можливо, у майбутньому відбудуться 
докорінні зміни у процесі виробництва та організації діяльності, поступово зміниться роль людини у здійсненні 
цього процесу і саме тоді ліберальний стиль стане одним із найбільш вживаних. 

Отже, на практиці дуже складно визначити стиль керівництва, оскільки це залежить від особи 
керівника, його особистих якостей і характеристик, це залежить від конкретної ситуації, а також від якостей і 
характеристик підлеглих, одні з яких люблять, щоб ними керували, а самі не хочуть керувати, інші прагнуть до 
самостійності і бажають свободи в прийнятті власних рішень. Головне, що необхідно пам’ятати кожному 
керівникові це те, що будь-який стиль управління в менеджменті має бути лояльним та здатним 
пристосовуватись до різних реальних ситуацій, що можуть виникнути на підприємстві. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

К.Ю. Соколюк, кандидат економічних наук 
В.Д. Бахчеван  

Одеська національна  академія харчових технологій  
м. Одеса 

 
В умовах зростання конкурентної боротьби на зовнішніх та внутрішніх ринках, збільшення вимог до 

якості представлених на них товарів і послуг, необхідність диференціації товарної пропозиції, і в той же час 
уповільнення економічного зростання в багатьох регіонах, безробіття в розвинених країнах ставлять завдання 
по створенню нових способів і інструментів розвитку ринків. Виявлення та облік прихованих ресурсів, що 
впливають на ефективне функціонування підприємств завжди було однією з головних цілей економічної науки. 
У зв'язку з цим особливого значення отримує маркетинг, в основі якого закладена креативна складова, як 
невід'ємний інструмент, що рухає інноваційний розвиток підприємств. 

Концепутальні основи  поняття  “маркетингові дослідження”, їхні цілі та завдання, процес 
розглядаються в працях зарубіжних  вчених  Ф. Котлера, Г. Армстронга, Д. Сондерса, В.Вонга, В. Руделіуса,  
Є.П. Голубкова, Т. Амблера, І. Ансоффа, Р. Баззела, Б. Бермана, Д. Кокса, Ж. Ламбена, Дж. Харрингстона, Дж. 
Эванса. Суттєвий вклад у вирішення проблем з підвищення ефективності маркетингової діяльності здійснили 
Г.Л. Багиев, Н.К. Моисеева,С.В. Никифорова,  С.С. Гаркавенко, Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних А.В. 
Войчак, В.А. Полторак, С.В. Скибінський  та інші.  

Початок маркетингових досліджень було покладено ще в 1879 році в США, коли відоме рекламне 
агентство провело опитування чиновників зі сфери сільського господарства. У 1911 році компанія Curtis 
Publishing Company заснувала перший в світі відділ маркетингу, а з 1916 року розпочало свою діяльність 
Eastman Research Bureau, першими клієнтами якого стали журнал Cosmopolitan і компанія General Electric. В 
Україні маркетингові технології набули поширення в 80-90-х роках минулого століття, коли разом з початком 
перебудови в країні стали доступні передові західні розробки. Однак сліпе копіювання зарубіжного досвіду, як 
показала практика, було невиправданим. Більшість авторів не розглядали можливість і доцільність 
застосування досліджень для підприємств в українських умовах. Поступово маркетингова ейфорія поступилася 
місцем розумінню того, що маркетингові дослідження повинні виконуватися максимально прицільно і 
ефективно під поточні завдання конкретної компанії [1-3]. 

Об'єктивна необхідність проведення маркетингових досліджень зростає в нинішніх умовах 
динамічного розвитку науки і техніки в світі, розширення областей застосування нових технологій в різних 
областях життєдіяльності, підвищення рівня відкритості внутрішніх ринків країн, посилення конкуренції в 
високотехнологічних галузях, широкого впровадження інноваційних продуктів, підвищеного ступеня 
невизначеності перспектив динаміки продажів високотехнологічних продуктів. 

Маркетингове дослідження - це різновид соціологічного дослідження, сфокусованого на вивченні 
ринкової ситуації, бажань, уподобань і поведінки споживачів та інших гравців ринку [4]. На практиці воно 
складається з системного пошуку, збору та аналізу інформації для того, щоб прийняти правильні управлінські 
рішення в області виробництва і збуту продукції компанії. Метою будь-якого маркетингового дослідження в 
кінцевому рахунку є формування стратегії і тактики компанії з урахуванням реально існуючих та потенційно 
можливих факторів і умов ринку, з одного боку, і її позиції і перспектив - з іншого. При цьому сутність 
дослідження традиційно полягає не у встановленні якоїсь абсолютної істини, а в зниженні рівня невизначеності 
ринкової ситуації, особливо при довгостроковому прогнозі. На основі грамотно проведеного дослідження 
компанія отримує можливість знизити бізнес-ризики і можливі втрати. В ході проведення маркетингового 
дослідження вирішується відразу кілька груп завдань: 

 пошукові: збір, фільтрація і сортування інформації для подальшого вивчення; 
 описові: визначення суті проблеми, її структурування і виявлення всіх діючих факторів; 
 казуальні: пошук зв'язку між певними факторами і виявленою проблемою; 
 тестові: апробування знайдених шляхів або механізмів вирішення маркетингової проблеми; 
 прогнозні: передбачення майбутньої ситуації на ринку. 
Маркетингові дослідження закономірно націлені на пошук можливостей знизити ринкову 

невизначеність і ризики впровадження інноваційного продукту. На інноваційних ринках, на відміну від 
традиційних, створюються видозмінені форми взаємодії учасників, складаються специфічні взаємини між 
ними. На таких ринках провідними гравцями є науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробники, 
результатами діяльності яких стають нові технології, матеріали, прилади, пристрої, комплексні вироби, 
впроваджуються у виробництво [4-5]. 

Процес комерціалізації нових розробок, як показує досвід, містить багато проблемних етапів, і в першу 
чергу неоднозначну реакцію на них з боку ринку. Лише одиниці з сотень впроваджених інноваційних продуктів 
приймаються споживачами і демонструють зростання продажів. Проте, у всьому світі ринковим інноваціям 
приділяється підвищена увага, тому що вони розглядаються через призму можливостей завоювання 
переважаючих конкурентних позицій компаній на ринках. 
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Необхідно зазначити, що актуальність маркетингових досліджень інноваційних продуктів обумовлена 
їх специфічними споживчими характеристиками. Споживачі є ключовими суб'єктами інноваційних ринків, їх 
поведінка характеризується недостатнім розумінням призначення продуктів, складнощами у використанні, 
інерційністю мислення, особливим ставленням до інновацій, властивості і споживчі якості яких, особливо на 
етапах впровадження на ринок, часто бувають невідомі і незрозумілі. Інноваційні ринки мають більш 
динамічні, в порівнянні з традиційними, тому вимагають прискорених темпів проведення маркетингових 
досліджень та оперативного реагування на зміни, що відбуваються. Область досліджень високотехнологічних 
інновацій в нашій країні залишається не достатньо дослідженою, що обумовлено відсутністю вибору джерел 
інформації про них, вузькістю застосовуваних моделей і методів, обмеженими можливостями взаємодії з 
потенційними споживачами, підвищеної невизначеністю розвитку і дуже високими ризиками.  

При використанні креативного маркетингу підприємство отримує незаперечну перевагу на кожній 
стадії життєвого циклу товару або послуги. Однак на стадіях насичення і спаду застосування такого підходу 
набуває особливої значущості. В умовах зниження темпів зростання збуту продукції та значного посилення 
конкуренції розмір прибутку підприємця знижується, а потенційний споживач стає менш сприйнятливим до 
рекламних повідомлень і поступово втрачає інтерес до товару чи послуги. Використання креативних 
маркетингових методів на цих стадіях життєвого циклу дає можливість вигідно видозмінити товар, провести 
ефективну рекламну компанію, продовжити стадію насичення ринку даним товаром, тим самим віддаливши 
його елімінацію. В рамках завдання задоволення постійно виникаючих потреб клієнтів більш ефективним, ніж 
у конкурентів способом, застосування креативного маркетингу є найбільш результативним. 

Використання креативного підходу суб'єктами підприємництва виступає невід'ємним елементом 
сучасних бізнес-процесів, знаходячи значну роль в досягненні поставлених цілей. Розумне поєднання творчого 
початку і прагматичного підходу є запорукою ефективного функціонування в підприємницькому середовищі 
будь-якого суб'єкта - від великої компанії до окремого підприємця. Виявлення взаємозв'язку креативного 
маркетингу та інноваційної діяльності підприємств дозволяє виділити нову місію інноваційної економіки через 
активізацію, розвиток і надання позитивної спрямованості процесів, що відбуваються в соціально-економічній 
системі за допомогою реалізації підприємствами творчих ідей в інноваціях, що дозволяють досягти при цьому 
прогресивного розвитку ринків. 

Використання креативного маркетингового підходу накладає відбиток на створений товар, наділяючи 
його своєрідними характеристиками. До таких характеристик можна віднести наступні: 

1. Новизна товару. Першою ознакою креативної ідеї, закладеної в основі товару або послуги, може 
служити нова технологія виготовлення, зміна складу або комплектації самого товару. 

2. Нестандартність товару. Друга ознака відповідає за руйнування сформованих стандартів, іноді його 
застосування виражається в поєднанні несумісних (на перший погляд) компонентів. 

3. Доцільність у використанні.  Сьогодні на ринку існує безліч товарів, що дивують своїми 
поєднаннями. Всі ці товари, безсумнівно, нові і нестандартні, проте не кожен з них приносить пряму користь 
споживачеві. 

4. Розвиток. Створення товару на основі креативної ідеї повинно бути націлене на подальший розвиток 
компанії і галузі, в якій вона працює (підвищення іміджу, розробка нових технологій і залучення інвестицій). 

Таким чином, необхідно встановити взаємозв'язок між використанням креативного маркетингового 
підходу і раціональним результатом процесу, тобто інновацією. Практична сутність креативного маркетингу 
повинна превалювати над творчої складової процесу або результату, тому що оцінка ефективності 
маркетингової ідеї буде проводитися не за ступенем її оригінальності, а за ступенем інноваційності, тобто 
економічної результативності. У той час як будь-які результати прояву креативного маркетингу позначаються 
на сприйнятті бренду компанії і самого товару, саме його здатність втілюватися в економічний результат 
створює передумови для успішного просування цього бренду на ринку. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ «COVID-19» НА РОЗВИТОК ОПЕРАТОРІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 
 

Г.А. Дорошук, кандидат економічних наук, доцент 
О.С. Синенко  

Одеський національний політехнічний університет  
м. Одеса 

  
Туристична сфера є однією з найбільш швидко-розвинутих галузей світового господарства. За своїми 

можливостями турбізнес поступається тільки нафтовидобувній промисловості і автомобілебудуванню. Доходи 
від туризму в світі перевищують 650 млрд.дол. У різних країнах  ЄС доходи від туризму складають 5-6% від їх 
ВВП. Туризм створює близько 10% світового національного продукту 7% інвестицій, кожне 16-е робоче місце і 
11% світових споживчих витрат. Розвиток туризму має величезний вплив на такі ключові сектори економіки , 
як транспорт, і зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство,виробництво товарів народного 
споживання та ін. 

У дослідженні «Панорама 2020» спрогнозовано, що в 2020 р. в світі щорічно буде близько 1,6 млрд 
міжнародних туристичних прибуттів, завдяки яким надходження міжнародного туризму складуть понад 2 
трлн.дол.США 

Але на сьогодні, через всесвітню є пандемію «Covid-19» яка неочікувано торкнулася усього світу, усі 
попередні  прогнози перестали буди дійсними. Пандемія особливо вплинула на такі ринкі послуг як туристична 
сфера, розваги, міжнародні перевезення, які зазнають значних збитків через карантин і закриті кордони: 
більшість країн закрили кордони, обмежили авіасполучення, готелі та авіакомпанії повертають гроші за 
бронювання, пам'ятки закриті для відвідування. 

За даними Асоціації туроператорів України, в лютому 2020 року наша країна розраховувала прийняти 
двадцять тисяч китайських мандрівників і заробити 20 мільйонів доларів, на таку ж суму розраховували і в 
березні. Збитки туроператорів від анульованих турів і в обратному напряму: тільки за чотирма напрямками 
(Китай, Італія, Південна Корея та Іран) можуть становити близько 1 млрд. грн. 

Через скасування більшості рейсів авіакомпанії втрачають прибуток, так міжнародна асоціація 
повітряного транспорту підрахувала, що авіаперевізники по всьому світу в 2020 році втратять до 113 мільярдів 
доларів, голова Укравіації оцінює збитки українських авіакомпаній в 50 мільярдів гривень. За оцінкою 
експертів, через епідемію коронавірусу в Україні можуть закритися до чверті малих готельних об'єктів. 
Найбільшому ризику схильні хостели і готелі на 10-25 номерів. Особливо страждає готельний бізнес в Одесі, 
Львові, Києві та Азовське і Чорноморське узбережжя, куди найчастіше приїжджали туристи з Китаю і країн  
Євросоюзу. 

Аналітики вважають, що працювати залишаться ті компанії, які мають значну фінансову «подушку 
безпеки». За оптимістичними прогнозами, галузь оживе до літа, за песимістичними до жовтня. Тоді варто 
очікувати туристичного сплеску, і ті, хто зумів вижити, отримають свій прибуток. Також експерти сходяться на 
думці, що ця криза стане поштовхом, який дасть можливість для розвитку внутрішнього туризму. Так сфера 
подорожей і пов'язані з нею області  заморожені до моменту, поки світ не переможе пандемію. 

В цьому зв'язку розвиток туристичної сфери має велике значення як один з напрямків структурної 
перебудови економіки держави. Не зважаючи на це, Україна, володіючи потужним ресурсним потенціалом, 
поки не може запропонувати  турпродукт конкурентоздатний  на світовому рівні.  
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СТАНДАРТИ СЕРІЇ ISO ЯК КВАЗІ-ТЕОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
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Як стверджував П. Друкер, «проблеми, з якими ми зіткнемося завтра, будуть зовсім не схожі на 

сьогоднішні ... це проблеми, які можуть зрозуміти і вирішити тільки працівники розумової праці, вчені і 
керівники, озброєні теорією менеджменту; ми живемо в епоху глибоких змін … багато змін в менеджменті 
(зокрема, перетворення інформації в одні з основних ресурсів), безсумнівно, спричинять за собою радикальні 
зміни в економічній теорії, так само як і в практиці» [1, c. 11-13]. Запропоновані П. Друкером орієнтири змін 
узгоджуються з настановами Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства (2000 р.), яка пов`язує 
удосконалення систем управління та економіки з їх інформатизацією на засадах найвищих світових стандартів.  

Що таке «менеджмент»? Послухаємо класиків менеджменту: «навіть у такому, на перший погляд, 
простому питанні, як визначення менеджменту, єдиної думки немає» [2, c. 25]. На друге питання, які задають ті 
ж самі класики: «управління: наука чи мистецтво?», вони дають відповідь: «основа будь-якої науки – це 
можливість об'єктивно виміряти явища, що вивчаються; … управління хоча б частково, але є мистецтвом; ... 
керівник має визнати деяку обмеженість теорії та наукових досліджень, і користуватися ними тільки там, де це 
доречно [3, с.73]. Тобто, менеджмент існує у координатах дихотомій «наука-мистецтво» і «теорія-практика», де 
школа наукового управління (Ф. Тейлор) розгорталася від максимальної стандартизації процедури [2, c. 48]. 

Дослідження загальних аспектів дихотомії «теорія-практика» має глибоке історичне коріння. У свій час 
ще Аристотель доводив, що «теорія підтверджує безпосередній людський досвід, а досвід – теорію» [«справи з 
вчинками (praktike), для споглядальної (theoretike) думки не припускає вчинків і творчості] [4, с. 271; 5, с. 173].  

Леонардо да Вінчі вказував на єдність «науки-теорії-практики: дослідник має написати «про теорію, а 
потім про практику, яку слід споруджувати на хорошій теорії, вождь і ворота якої – перспектива», помиляється 
той, «хто користується практикою без науки, бо наука – полководець, і практика – солдати» [6, c. 23, 130, 171]. 

І. Гете стверджував, що «жоден феномен не пояснюється сам по собі і з самого себе; лише багато 
оглядається спільно, а методично упорядковані дають, нарешті, таке, що має значення й для теорії» [7, c. 401]. 

У ХХ ст. А. Ейнштейн визнавав конструктивність ролі теорії, але при цьому визнавав і явище, коли 
логічні підвалини теорії відстають від її створення: «в архітектурній побудові теорії відсутня логічна єдність»; 
«великі успіхи, досягнуті квантової теорії за неповну чверть століття з моменту її зародження, не можуть 
приховати від нас той факт, що логічне підгрунтя цієї теорії все ще відсутній»; «ми маємо дві теорії світла, ... 
існуючі без всякої логічного взаємозв'язку, незважаючи на 20 років колосальних зусиль фізиків-теоретиків»; 
«особлива мета в області теоретичної фізики, яка видається особливо важливою, міститься у логічній уніфікації 
теорії» [8, с. 400; 9, с. 456, 466; 10, с. 171]. Порівнюючи проблеми у галузі фізики, на які вказував А. Ейнштейн, 
з тими проблемами у галузях економіки та менеджменту, на які вище вказував П. Друкер, зробимо висновок 
про те, що удосконалення (фундаментальне і конструктивне) теорії менеджменту потребує застосування своєї 
певної логічної уніфікації з врахуванням потенціалу процесу стандартизації сфер виробництва та управління. 
На це, по суті, вказує і І. Ансофф: «в ідеальному варіанті слід було б побудувати теоретичну базу, а потім вже 
давати рекомендації; однак практика управління обрала інший шлях: з усіх боків оточені все новими і новими 
проблемами менеджери приходили до практичних рекомендацій задовго до того, як з'являлися теоретичні 
знання, що дають можливість пояснити і довести обгрунтованість прийнятих рішень [11, c. 26]. Зрозуміло, що 
логіка діяльності менеджерів-практиків, враховуючи складність середовища, тяжіє до стандартизації системи.  

Різні аспекти стандартизації менеджменту розглядалися, починаючи з Ф. Тейлора, багатьма вченими 
даної галузі. С. Янг розробляв системне управління організацією на засадах стандартизації регулятивних 
механізмів стосовно якості виробництва, професійних питань, кредитування, вимірів та прийняття рішень [12]. 
Г. Саймон досліджував: завдання оптимізації керованої системи за логікою, використання повинна базуватися 
на стандартній логіці обчислення; стандарти обслуговування, техніки і методики, стандартизовані моделі 
поведінки тощо [13; 14]. Г. Мінцберг розглядав механізми стандартизації робочих процесів, випуску продукції, 
навичок і знань (кваліфікації), схем діяльності організації [15]. Е. Демінг розробляв нову парадигму управління 
людьми, системами і процесами на засадах всебічної стандартизації [16]. М. Мескон та співавтори побудували 
основи менеджменту у координатах стандартизації (виробничої, управлінської, соціальної, етики відносин) [2]. 

Важливою характеристикою принципів стандартизації, які рекомендуються теоретиками менеджменту, 
є їх зв`язок з оптимізацією об`єктів управління. На це вказують праці С. Янга [12], Г. Саймона [14], П. Друкера 
[17], М. Мескона [15] та ін. Тут доречно підкреслити, що на зв`язок стандартизації з оптимізацією вказує Закон 
України «Про стандартизацію» № 1315 (2014 р.): Стаття 1. п. 20) стандарт – нормативний документ, заснований 
на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання 
правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення 
оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері; п. 21) стандартизація – діяльність, що полягає в 
установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і 
спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері. Таким чином, стандартизація 
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видів діяльності (Класифікація видів економічної діяльності КВЕД ДК 009), як у собі безпосередньо передбачає 
їх оптимізацію, тим самим перетворюється на один з ключових механізмів регулювання («квазі-менеджмент»).  

Розгортання процесу входження України до світової економічної системи супроводжувалося швидким 
переходом на міжнародні стандарти менеджменту. ДСТУ ISO 9000-2001 «Системи управління якістю. Основні 
положення та словник» містить у собі 8 принципів (Орієнтація на замовника; Лідерство; Залучення працівників; 
Процесний підхід; Системний підхід до управління; Постійне поліпшення; Прийняття рішень на підставі 
фактів; Взаємовигідні стосунки з постачальниками). ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. 
Вимоги та настанови щодо застосовування» вказує, що: «прийняття та запровадження комплексу методів 
екологічного керування на систематичній основі може сприяти отриманню оптимальних результатів для всіх 
зацікавлених сторін. Проте, застосування цього стандарту саме по собі не гарантує оптимальних екологічних 
результатів. Щоб досягти екологічної цілі, система екологічного керування може заохочувати організації до 
застосування найкращих із наявних методів, якщо це прийнятно та економічно доцільно, а також цілком 
враховує економічну ефективність таких методів». ISO 21500-2014 «Керівництво з проектного менеджменту» 
містить предметну групу управління інтеграцією на основі комбінування, контролю, координації процесів, 
пов`язаних з проектом. ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги 
до будь-яких організацій харчового ланцюга» спрямований на мінімізацію ризиків у даному процесі. ISO 26000 
«Керівництво з соціальної відповідальності» впорядковує прийняття рішень, які спрямовані на мінімізацію 
негативного впливу і оптимізацію впливу позитивного, а також на справедливу оцінку і захист біорізноманіття. 
ISO/IEC 27000 «Методи і засоби забезпечення безпеки. Системи менеджменту інформаційної безпеки» об`єднає 
положення управління якістю та ризик менеджмент у інформаційній сфері. ISO 31000 «Ризик-менеджмент – 
Принципи і керівництва» містить концептуальні та інструментальні принципи нейтралізації ризиків та загроз.  

У стислому вигляді стандарти уніфікують теоретичні позиції менеджменту, викладені у вищенаведених 
джерелах. Звернемося до Г. Мінцберга: «Менеджмент накопичив чимало знань, але аж ніяк не в зручній для 
зайнятих створенням організаційних структур менеджерів, фахівців з персоналу, консультантів формі. Та й 
практики нерідко ігнорують велику, засновану переважно на систематичних емпіричних дослідженнях 
літературу зі структурування організацій. Тому є дві причини. По-перше, вона являє собою головним чином 
статті та книги, написані в академічному стилі, орієнтовані насамперед на вчених. Намагаючись розібратися в 
використовуваної термінології, практик виявляє, що здебільшого в цих роботах йдеться про те, що є, а не про 
те, як має бути; іншими словами, аналізується існуючий стан справ, а не принципи побудови ефективної 
організації. По-друге, незважаючи на широту присвяченій даній темі літератури і численність представлених 
точок зору, в них відсутня синтез. Ніякі інші джерела не дадуть практику настільки ж глибокого розуміння 
проблеми; але йому доведеться «перелопатити» сотні томів, щоб вловити, про що ж, власне, йдеться. Але навіть 
і тоді читачеві самому належить зайнятися синтезом. Висновки дослідників суперечливі, а спроб узгодити 
позиції майже не робиться. Тому, навіть маючи терпіння вивчити всі ці роботи, ви заплутаєтеся ще більше». 

Висновки. Наведений вище матеріал дає підстави стверджувати наступне: 1) стрімкий технологічний 
розвиток цивілізації на етапі входження до Глобального інформаційного суспільства висуває високі вимоги до 
практичного менеджменту, який, безпосередньо приймаючи участь у процесах розвитку, на фоні менеджерів-
теоретиків володіють значно більшою інформацією, яка втілюється у систему стандартизації. У такій ситуації 
системи стандартів (зовнішніх і внутрішніх) фактично перетворюються на форму «квазі-теорії менеджменту». 
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Ідеальний менеджер зможе досягнути значних успіхів у роботі і, відповідно, забезпечити ефективність 

роботи свого підрозділу або навіть великої корпорації у тому випадку, коли він викликає симпатію та повагу у 
підлеглих. Однак не лише харизма є запорукою успіху в менеджменті, дійсно хорошому керівникові необхідно 
володіти рядом навичок та знань, задля того, щоб його діяльність приносила бажані результати. Так саме це 
стосується і сфери обліку: хоча управлінці у бухгалтерії мають справу з фінансами, та навіть вони є 
організаторами процесу планування і організації діяльності свого підрозділу, а оскільки остання пов’язана з 
діяльністю всього підприємства, головний бухгалтер або його заступники мають володіти певними рисами, що 
будуть забезпечувати стабільний процес управління. Дана робота призначена саме для того, щоб висвітлити 
основні риси менеджера в сфері обліку. 

Під психологічним портретом розуміється сприйняття певної особистості оточуючими, яке являє 
собою комплекс фізіологічних та психологічних характеристик даної людини – від її зовнішнього вигляду до 
поведінки, характеру, знань та способу життя і дозвілля. Досить часто поняття «психологічний портрет» 
ототожнюють із таким зарубіжним терміном як «імідж» (англ. «образ») [3, С. 1]. 

Формування іміджу менеджера як члена організації та іміджу самої організації відбувається завдяки 
використанню психологічних механізмів взаємин індивіда і групи: наскільки менеджер, ідентифікуючи себе з 
організацією, стає елементом системи «Ми — організація», настільки її імідж відповідає іміджу організації, і 
навпаки. Тому імідж менеджерів організації не менш важливий, ніж імідж організації в цілому [1, с. 4]. 

Імідж менеджера може бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній імідж, насамперед, стосується першої 
особи підприємства, адже саме головний керівник, якого також прийняти вважати представником такого рівня 
управління, як top-management, сприймається суспільством в цілому і групами людей, чиї інтереси, так чи 
інакше, перетинаються з інтересами організації. Він безпосередньо пов’язаний з тим, наскільки підприємству 
довіряють і хочуть з ним співпрацювати, адже наш мозок, як правило, ідентифікує всю організацію з її 
керівником. Внутрішній імідж ґрунтується на взаємовідносинах між менеджером і його підлеглими або, інакше 
кажучи, як персонал сприймає керівника. Внутрішній імідж менеджера нерідко відрізняється від зовнішнього, 
адже не про все стає відомо за межами підприємства.  

У сфері обліку та оподаткування роль менеджера відіграє головний бухгалтер підприємства, який в 
основному виступає на середньому рівні управління в організації, так званому middle-management. 
Професійний та досвідчений головний бухгалтер (в т.ч. заступники) повинен стати таким керівником, який 
буде не лише розподіляти завдання та обов’язки між іншими бухгалтерами, а й сам бути людиною, яка 
даватиме позитивний приклад своїм колегам та підлеглим, мотивуватиме оточуючих до роботи, 
прислухатиметься до побажань та зауважень, правильно сприйматиме критику.  

Головний бухгалтер має досконало володіти  загальнотеоретичними відомостями стосовно 
бухгалтерського обліку в обсязі, необхідному для успішної організації роботи, контролювання за 
відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, вимагати від  підлеглих 
забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання первинних документів. Більше того, 
задля подання позитивного прикладу підлеглим, головному бухгалтерові слід розуміти та регулярно цікавитися 
станом і розвитком сучасної менеджерської діяльності на внутрішньому і світовому ринках,  розвитком ринку 
трудових ресурсів, тенденціями і перспективам розвитку підприємств різних форм власності та організаційно-
правових форм у сфері обліку та оподаткування, змінами законодавства тощо.  

Крім фундаментальних та загальнотеоретичних знань у обсязі, необхідному для вирішення завдань 
управління, економічних знань, головний бухгалтер мусить мати спеціальні знання з питань прийняття 
управлінських рішень, керівництва та лідерства, психології та етики ділового спілкування, в тому числі 
особливостях вербальної та невербальної (котра передає 75% усієї можливої інформації співрозмовника або 
опонента) комунікації, підтримувати охайний зовнішній вигляд, що також напряму впливає на психологічний 
імідж менеджера у сфері обліку та оподаткування. Хорошому головному бухгалтеру не варто забувати про 
організацію повноцінного та продуктивного дозвілля для себе і для свого підрозділу – так звані “team-
buildings”.  

Проаналізувавши критерій Р.А. Фішера, який оцінює достовірність різниці між процентними долями 
двох вибірок, можна зробити висновок, що портрет ідеального менеджера в будь-якій сфері, враховуючи сферу 
обліку, відрізняється залежно від статі керівника. Наприклад, чоловік-менеджер повинен володіти іноземною 
мовою, мати знання у сфері персонального комп’ютера, економіки, ефективно координувати діяльність 
персоналу задля досягнення цілей підприємства, а жінка-менеджер — це управлінець, який повинен мати 
привабливий зовнішній вигляд, володіти комунікативними здібностями, креативністю, бути впевненою у собі, 
ефективно та своєчасно приймати управлінські рішення. Це пояснюється тим, що авторитет у чоловіків 
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завойовується завдяки розвинутим діловим якостям, а жінки можуть вплинути на інших гарною зовнішністю і 
розвинутими комунікативними здібностями [2].  

Знаючи те, що частіше у сфері обліку в Україні працюють саме жінки, що доводить також і загальна 
статистика серед студентів, які навчаються за напрямом «Облік та оподаткування» (25/31 студентів групи 
одного з авторів даної роботи – дівчата), головним бухгалтерам-жінкам варто розвивати не лише знання 
стандартів та орієнтуватись не тільки у плані рахунків та вузькоспеціалізованому програмному забезпеченні, 
як, наприклад, «M.E.Doc» або «1С», але й бути хорошим психологом, який вмітиме ефективно вести 
переговори та укладати домовленості. 

Підбиваючи підсумки, можна виділити групи основних вмінь та навичок, які слід використовувати 
талановитому та професійному менеджеру у сфері обліку: 

 діагностико-прогностичні (уміння мислити стратегічно, правильно визначати завдання та ідеї 
майбутньої діяльності підприємства, виходячи із наявних ресурсів (у першу чергу трудових)); 

 організаційно-регулятивні (вміння правильно підбирати кадри та роздавати завдання, 
організовувати та мотивувати колектив, чергувати завдання, правильно розставляти пріоритети та терміни, 
точно та лаконічно формулювати зауваження та ціль, вміти йти на ризик в умовах невизначеності, володіти 
навичками пошуку нової інформації, саморозвитку (який у свою чергу дасть плоди і у розвитку підлеглих), 
комбінувати ресурси, ставлячи на меті комфортність та логіку);  

 контрольно-регулюючі (вміння організовувати, планувати та здійснювати поточний контроль та 
координацію діяльності, спонукати працівників до творчої діяльності, йти «в ногу» з трендами та інноваціями, 
не забувати про охорону навколишнього середовища, ефективно спілкуватись з працівниками, підтримувати 
двосторонній стиль спілкування з підлеглими (не лише віддавати накази, але й прислухатись до їхньої думки, 
вставати у положення підтримки та розуміння, запроваджуючи індивідуальні вимоги до підлеглих), створювати 
сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі тощо) [1, с.8 - 10]. 

Отже, забезпечуючи реалізацію зазначених складових, головний бухгалтер може легко створити свій 
сприятливий психологічний портрет. Як талановитий управлінець, головний бухгалтер може бути гарним 
наставником для своїх підлеглим, він має думати заздалегідь про місце підприємства на ринку та розвивати в 
інших бухгалтерів відчуття відповідальності за свою роботу не тільки методами примусу, але й впроваджуючи 
позитивні асоціації із такою на перший погляд нудною та важкою роботою. 
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Стратегія розглядається як довгострокова мета. Якщо стратегія правильна та ефективна, від цього буде 
залежати успіх роботи організації. Стратегію можна назвати, як основну лінію поведінки організації. «Стратегія 
— це модель узагальнення дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координування і 
розподілу ресурсів фірми, тобто розробка стратегії фірми полягає в розробленні планів досягнення цілей, в 
якому передбачені можливості фірми» [2]. Стратегію формує та розробляє вище керівництво організації, 
іншими словами топ-менеджери. 

Маркетинг є складовою частиною в розробці стратегії та в її вдосконаленні. «Маркетинг — це 
діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та 
максимального задоволення потреб споживачів» [1].  

Успішність маркетингової діяльності підприємства залежить від її здатності одержати конкурентну 
перевагу та її зберегти. Це є показником ефективності стратегічного маркетингу в компанії, який обумовлений 
створенням споживчої цінності, підсилюванням компетенцій компанії, також розробка нових товарів. 
Визначимо, що таке стратегічний маркетинг. «Стратегічний маркетинг — це активний маркетинговий процес з 
довгостроковим горизонтом планування, спрямований на створення стійкої конкурентної переваги компанії і 
підтримка ринкової позиції, визначення і формування перспективних бізнес-напрямків і забезпечення їхньої 
ефективної взаємодії» [3]. Основним завданням стратегічного маркетингу можна назвати формулювання 
стратегії адекватної, вона формується в непередбачуваних подіях, також вона має бути тісно пов’язана з 
майбутніми перспективами, також поетапне розгортання діяльності, враховує наявність ресурсів, які є 
реальними. Туристичний бізнес, як і всі види бізнесу, має свою головну мету — отримувати прибуток, який 
буде тільки збільшуватися протягом усього часу роботи бізнесу. Мета підприємництва в туризмі полягає у 
тому, щоб розробляти різні маршрути, комплектувати туристичний продукт, який хочуть клієнти. 

Стратегія маркетингу показує спосіб досягнення поставлених цілей. Розроблення стратегії яка є 
ефективною, впровадження її є основним завданням у діяльності підприємств, також й туристичних 
підприємств. Головним завданням стратегії в туристичному підприємстві є переміщення цього підприємства у 
майбутнє, яке буде позитивним. Стратегія відіграє комплексний підхід, стосовно реалізації політики держави у 
сфері туристичних послуг, та туризму загалом. Існують такі типи розробки маркетингової стратегії для 
туристичних підприємств: розробляти сильні сторони та слабкі певного туристичного продукту; займатися 
унікальністю туристичного товару; в обслуговуванні іноземних туристів звертати увагу на недоліки; 
використовувати гарні умови для реалізації туристичного продукту на закордонному ринку; сконцентрувати 
увагу на спеціалізації туристичного продукту. 

Якщо якась стратегія розроблена, то вона повинна бути втілена в конкретних діях, для цього потрібно 
мати ефективні засоби реалізації. Існують чотири засоби, коли настає етап маркетингової технології в 
туристичних підприємствах. Перший етап розглядає туристичний продукт та його властивості стосовно 
споживачів. Другий етап розглядає вартісні показники туристичного продукту та зовнішньо-торговельні ціни. 
Третій та четвертий етапи розглядають канали просування та продажу товару закордон. Коли формується 
маркетингова стратегія для туристичного підприємства, то використовується економіко-математичні методи. 
економіко-математичні методи дозволяють підвищити якість прийняття маркетингових та стратегічних рішень, 
також підвищуюсь якість діяльності підприємства. Для цього, дуже важливо, щоб дані методи адаптувалися для 
туристичного підприємства. Дійсно, в діяльності туристичних підприємств, основою є маркетингова стратегія, 
тому що вона забезпечує переваги у конкурентній боротьбі та сприяє оптимізації внутрішнього середовища 
ринку туризму. Ці переваги досягаються за рахунок наданих послуг, та асортименту послуг, які відповідають 
вимогам клієнтів. Індикатором вибору маркетингової стратегії виступає саме конкурентоспроможність. Якщо 
маркетингова стратегія обрана правильно для туристичної фірми, то це показує позиціонування в 
конкурентному середовищі на ринку послуг. Отже, рівень конкурентоспроможності підприємства є основою 
вибору маркетингової стратегії.  

Стратегічний маркетинг став актуальним на туристичному ринку, коли пішов стрімкий зріст ринку 
туристичних послуг. Формування маркетингових стратегій дає туристичним підприємствам ще і збільшення 
попиту на туристичні послуги.  
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Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 
996-XIV, організація бухгалтерського обліку на підприємстві може бути реалізована у декількох формах, серед 
яких: користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку; ведення бухгалтерського обліку на 
договірних засадах централізованою бухгалтерією або підприємством. Тобто йде мова про аутсорсинг 
бухгалтерських послуг – передачу зовнішньому (по відношенню до підприємства) виконавцю функцій з 
ведення та організації бухгалтерського обліку підприємства, складання і введення його фінансової звітності. 

Аутсорсинг бухгалтерських послуг досить швидко розвивається на ринку України. Зокрема, приріст 
доходів у цій сфері діяльності у 2018 році, за оцінкою Pro-Consulting, склав 21,3 % [1]. Бухгалтерські послуги та 
послуги аутсорсингу функцій бухгалтерії надають: спеціалізовані бухгалтерські компанії; підрозділи 
аудиторських компаній; підрозділи юридичних компаній; фрілансери, приватні фахівці.  

Всі перелічені компанії, окрім фрілансерів і приватних фахівців, використовують найманий персонал, 
тобто бухгалтерів. Робота останніх досить клопітка, а часто і рутинна. Це обумовлює високу плинність кадрів, 
адже більшість потенційних фахівців на ринку праці розглядають роботу в аутсорсингових компаніях як 
тимчасову площадку для подальшого професійного росту. Наприклад, середній термін праці фахівців без 
досвіду в аутсорсинговому відділі аудиторської компанії Baker Tilly складає 2-3 роки. За цей час працівники 
отримують досвід, необхідний для отримання більш високооплачуваної і функціонально складнішої роботи в 
приватних компаніях. 

Що ж залишається роботи аутсорсинговим компаніям, щоб зберегти досвідчений персонал і запобігти 
високій плинності кадрів? Грег Сміт – колишній віце-президент інвестиційного банку Goldman Sachs, вважає, 
що успіх фірми залежить від корпоративної культури, яка сприяє доброчесності та ефективній роботі в команді. 
Більше того, опитування понад 1400 американських фінансових директорів та керівників показало, що 91 % з 
них вважають культуру компанії однією з найважливіших складових їхніх фірм, а понад 78 % ставлять її в 
першу п’ятірку факторів, які впливають на вартість фірми і плинність кадрів [2]. 

Культура компанії – це складна концепція, яку можна визначити за певними ознаками та кількісно 
оцінити. Виділяють зовнішню та внутрішню культуру. 

Зовнішня культура – це те, як компанія сприймається ззовні. Її цінності, імідж бренду, відносини з 
клієнтами – всі ці складові в поєднанні дають уявлення про зовнішню культуру. Зовнішня культура є досить 
важливою в процесі найму працівників – те, як компанія сприймається ззовні, впливає на рішення кандидата 
стати її частиною. 

Внутрішня культура складається з усіх факторів, які впливають на повсякденне життя працівників. 
Корпоративна структура, огляди результативності, розважальні заходи, робочий час, дрес-код і навіть 
архітектурний дизайн самого офісу – це все аспекти, що складають внутрішню культуру компанії. Внутрішня 
культура відіграє більшу роль в утриманні працівників після того, як їх було найнято – чим більше їм 
подобається культура, і вони вважають, що вона відповідає їх особистому стилю роботи, тим довше вони 
залишаться на своїй посаді. 

У здоровій культурі співробітники розглядають себе як частину команди і отримують задоволення від 
надання допомоги компанії в цілому. Коли працівники відчувають, що вони сприяють успішним зусиллям 
групи, рівень їхньої прихильності та продуктивності, а отже, якість продукції або послуг компанії, швидше за 
все, покращиться. Навпаки, працівники в нездоровій культурі схильні розглядати себе як окремих осіб, 
відмінних від компанії, і зосереджені на власних потребах. Вони виконують лише основні вимоги своєї роботи, 
а їхня головна (а можливо єдина) мотивація – їхня заробітна плата [3, с. 147]. 

Але як саме культура компанії впливає на галузь бухгалтерського обліку? В наш час культура стає 
особливою важливою у світі бухгалтерського обліку, як для внутрішніх бухгалтерів у великих підприємствах, 
так і для аутсорсингових компаній. Певною мірою, це пов’язано з тим, що бухгалтерський облік часто 
сприймається як безособове поле діяльності – мова йде про технічну точність, якість, досвід, спеціалізацію, 
своєчасність, бюджет тощо. Коли гривні та копійки є основою роботи, то люди, які виконують цю роботу, як 
правило, відходять на задній план. 

Але стосунки та культура залишаються життєво важливими для галузі бухгалтерського обліку і 
безпосередньо впливатимуть на здатність компанії залучати та утримувати працівників. Особиста культура 
може здатися суперечною високотехнологічній природі галузі, що базується на цифрах і результатах, проте, 
орієнтація на людський капітал буде вирішальною для успіху компанії. 

Бухгалтерський облік – це одночасно «технічна» (правила, методи, прийоми, інструменти обробки 
інформації) та професійна діяльність (бухгалтери як фахівці з професійним судженням і набором особистих рис 
і навиків). Тому компанії повинні гарантувати, що їх культура забезпечить рівні можливості самореалізації усім 
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працівникам. Надання переваги результатам над людьми або навпаки може мати згубний вплив на команди 
бухгалтерів, створюючи середовище, де суперечності роблять речі неможливими або лицемірними. 

Корпоративна культура як засіб протидії плинності кадрів вже давно розглядається західними 
дослідниками. Зокрема, Едвард Мендловіц (E. Mendlowitz) наголошує на тому, що бухгалтерські компанії 
потребують сильної культури для досягнення більш високого рівня успіху і обґрунтовує 5 етапів побудови 
ефективної корпоративної культури [2]. 

Так важливими кроками на шляху формування та оновлення корпоративної культури є: 
1) Оцінка стану корпоративної культури компанії, яка може бути проведена шляхом анкетування 

працівників та аналізу їх бачення; 
2) Визначення мети компанії загалом, і кожного працівника зокрема; 
3) Аналіз рис характеру і поведінки керівників компанії, їх впливу на мотивацію працівників; 
4) Документальне закріплення засад корпоративної культури, – так званий внутрішній регламент, який 

би був актуальним для кожного працівника; 
5) Регулярне проведення заходів із зміцнення корпоративної культури. 
Варто зазначити, що в Україні компанії, що займаються аутсорсингом бухгалтерських послуг, не 

проводять системне оновлення корпоративної культури, а часто змінюють лише один чи декілька її елементів. 
Відстежити такі зміни можна в описі вакансій та підходах до вибору персоналу. Так Baker Tilly головну 
причину плинності своїх кадрів вбачає лише в графіку роботи. За результатами власного дослідження компанії, 
51 % опитаних говорять про те, що з легкістю перейдуть на роботу, яка дозволяє гнучкий графік, а 37 % 
виберуть компанію, що дає можливість працювати за межами офісу хоча б частину робочого часу [4]. 

Як зазначає В.А. Замлинський, в епоху інновацій та підвищення важливості творчого розвитку 
працівника як особистості корпоративна політика виступає інструментом забезпечення комфортних умов праці 
(в першу чергу, це стосується сфери взаємовідносин між працівниками, керівництвом, клієнтами), а відтак 
втрачає історичний формалізм: відхід від «традиційного» дрес коду, графіка роботи, методів навчання і роботи. 
В той же час, виникають нові компоненти корпоративної політики компанії, пов’язані з створенням безпечних 
умов праці для усіх людей, незалежно від статі, боротьбою із гендерною сегрегацією під час працевлаштування 
та викоріненням сексизму на роботі [3, с. 150]. 

Отже, корпоративна культура в консалтингових компаніях, за умови системного підходу до її 
формування й оновлення, може бути ефективним засобом протидії плинності бухгалтерських кадрів. Тим не 
менш, корпоративна культура повинна враховувати не лише те, що працівники можуть дати компанії, але й 
формувати мотивацію для ефективної роботи персоналу, його стабільності. 
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Комунікаційний менеджмент - це наукове управління потоками інформаційної взаємодії людей, їх 

груп, громадських і політичних формувань з метою вирішення стратегічних і тактичних завдань у розвитку 
суспільних відносин. 

В управлінні потоками інформаційної взаємодії в міждержавному, міжнародному плані багато своєї 
специфіки і особливостей: 

 перш за все, необхідно відзначити динаміку вдосконалення технічних можливостей в обробці, 
передачі і прийомі інформації, розширення зон впливу і найвищого роду професіоналізму комунікаторів, які 
активно використовують всі наукові досягнення стосовно впливу на психіку людини.  

 сьогодні управляти міжнародними інформаційними потоками стає практично не можливо. 
Спостерігається химерне їх переплетення, і в цьому «оркестровому» звучанні кожен потік грає СВОЮ ноту, 
практично не піклуючись про те, як це відіб'ється на загальному звучанні «оркестру», що це дасть світовому 
співтовариству людей, і які будуть подальші соціальні, політичні та духовні наслідки. [1]. 

Все це відбувається тому, що: 
 комунікаційні потоки протікають по своїм умовно незалежною ланцюжках, мають своїх замовників, 

свої інтереси. Міжнародного координуючого органу з управління вмістом і спрямованістю інформації немає і 
його мабуть і не буде в перспективі;  

 вони не мають чітко визначених меж свого впливу, адресна аудиторія надзвичайно широка, і сила 
впливу на неї вимірюється не «прицільною стрільбою», а її масовістю, наполегливістю, вишуканістю і т.п .; 

 потоки інформаційного впливу управляються різними структурами, і коди (національне уявлення 
світу національні цінності і т.п.), відправників повідомлень і їх одержувачів не збігаються. В цілому це 
зіткнення різних норм;  

 міжнародні комунікації часто протікають в агресивному середовищі, що вимагає прийняття 
контрпропагандистські заходів. «Західна модель цивілізації», «масова культура», «холодна війна» - ці та інші 
поняття - ніщо інше, як плоди міжнародних комунікацій;   

 міжнародні комунікації сьогодні - це знаряддя силового впливу на держави, навіть в тому випадку, 
якщо це не відбувається в прямому вигляді, а, наприклад, через впливу фільмів, романів та інших проявів 
масової культури [2]. 

Зрозуміти сенс і призначення міжнародних комунікацій, мабуть, буде простіше, якщо ми спробуємо 
відповісти на традиційні питання, які характеризують комунікаційний процес: - Хто? - З яким наміром? - У якій 
ситуації? - З яким ресурсами? - Використовуючи яку стратегію? - Впливає на яку аудиторію? - З яким 
результатом? 

Хто?  
Замовником відповідного інформаційного впливу на людей, що проживають в інших країнах, можуть 

бути: - урядові органи, або їх спеціальні служби, - політичні організації, - фінансово-економічні структури, які 
мають чималі кошти для управління потоками інформаційного впливу, і, звичайно ж, свої інтереси Незалежно 
від замовників - цілі, зазвичай приховані, що прикриваються більш-менш пристойними, привабливими 
оболонками. [5]. 

З якими намірами? 
Справжні наміри комутаторів і їх замовників зазвичай ховаються, оскільки в основі впливу на 

зарубіжну публіку полягає не переконання, а маніпулювання  громадською свідомістю. 
З якими ресурсами? 
ООН і ЮНЕСКО постійно підкреслюють нееквівалентність інформаційних потоків, що існують у 

сучасному світі. Характерно те, що можливості обміну інформацією між багатими і бідними країнами не 
зменшуються. Різка невідповідність технічних і фінансових можливостей у передачі і прийомі інформації 
призводить до того, що кількісна перевага обов'язково переходить в якісну. Публіка, в результаті, дивиться на 
світ не своїми очима. [1]. 

Яку стратегію використовують? 
1. Маніпулювання громадською думкою населення інших країн приймає глобальні, витончені форми 

психологічного та ідеологічного впливу. Асиметричність і нееквівалентність потоків інформаційної взаємодії 
призводять до того, що людям розповідають не про речі, які цікавлять мільйони, а про кризи, перевороти, 
говорять про видатних особистостей, що належать до еліти суспільства. В результаті відбувається еволюція 
суспільної свідомості в бік, прийнятий однією із  сторін: люди або закриваються від інформації, закриваючись у 
собі, або приходять у рух, втрачаючи можливості побачити реальні причини проблем своїх країн. 
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2. Зовні приваблива теорія «відкритого суспільства» не може сьогодні бути реалізована на практиці, 
оскільки потужні потоки інформації, що йдуть по вертикалі, перетворюють публіку в пасивних її слухачів. У 
населення немає можливості для активного розвитку горизонтальних інформаційних потоків, В результаті 
«відкрите суспільство» відкриває двері для зовнішньої інформації, не має можливостей для розвитку 
внутрішніх, горизонтальних потоків інформаційного впливу. Сьогодні практично стало нормою, коли 
транснаціональні кампанії захоплюють зміст культурних і розважальних програм в країнах, що розвиваються. 
Поступово пропадає стимул до випуску програм власного виробництва кінострічок, книг. В результаті виникає 
одноманітність смаків, стилів і змістовного наповнення культурного життя. Свого часу колишній президент 
США Річард Ніксон, виступаючи в Раді національної безпеки з питання бюджетних витрат сказав, що він 
вважає 1 долар, вкладений в інформацію і пропаганду, цінніший, ніж 10 доларів, вкладених у створення систем 
зброї. 

3. У своїй роботі менеджери з міжнародних комунікацій виробили ряд вдалих тактичних прийомів 
щодо ведення інформаційної експансії:  

- відомо, що інформаційний простір будь-якої країни найбільш чутливий до негативних контекстів. 
Спіндоктора продумують і організовують негативну ситуацію для противника і запобігають її появу на ринку 
своєї держави. Наприклад, війна в Перській затоці мала заздалегідь задану ціль такого роду у вигляді 
породження іміджу високоточної війни. Це рішення якогось спіндоктора покликане було заздалегідь прибрати з 
масової свідомості уявлення про людські жертви, що повинно було зруйнувати звичне уявлення про війну, при 
цьому подібний підхід побудований на експлуатації прийнятої сьогодні символізації армії яка володіє 
технологічним озброєнням. Введення подібних образів дозволяє в результаті обдурити масову свідомість, 
ведучи її у потрібному напрямку;  

- збільшені інформаційні можливості створили умови не тільки для проведення окремих операцій, але і 
для проведення повномасштабних інформаційних війн . «Холодна війна» була одним з найпотужніших 
інформаційних проектів ХХ століття за витратами людських і матеріальних ресурсів [3]. 

Впливати на яку аудиторію? 
Міжнародна інформація - це важлива частина міжнародних відносин. Об'єктом її впливу є мільйони 

людей. У зв'язку з «викривленням» інформаційного простору у бік сильнішої сторони, де в якості можливих 
загроз називається, в тому числі, і «інформаційна експансія з боку інших держав», у відповідь передбачається 
«вжиття комплексних заходів щодо захисту свого інформаційного простору». В результаті функції 
комунікаційного менеджменту у своїй стратегії і тактиці зосереджені або на завоюванні інформаційного 
простору в інших країнах на догоду політичним або економічним інтересам владних структур сильної сторони. 
Або для створення свого роду інформаційних барикад, для захисту свого інформаційного простору в слабких 
країнах. [4]. 

Отже, на сьогоднішній день комунікаційний менеджмент досяг неймовірного масштабу впливу. Він 
застосовується у абсолютно різних сферах життя: у політиці на міжнародному рівні, у державних 
підприємницьких  компаніях, у повсякденному житті. Комунікаційний менеджмент- це дуже впливова зброя, 
яка здатна призвести до позитивних та негативних наслідків. Міжнародний комунікаційний менеджмент займає 
особливий рівень за важливістю, адже, невірна інтерпретація опонента може призвести до серйозного 
непорозуміння між країнами. Тому так важливо готувати справжніх професіоналів у даному напрямку.  

Підсумуємо вищесказане, міжнародний комунікаційний менеджмент є об’єктом впливу на мільйонну 
аудиторію; використовує різноманітні засоби впливу та маніпулювання задля досягнення установленої мети; 
застосовує інформаційні ресурси, які існують у світі, для впливу на аудиторію; справжні наміри комунікаторів, 
зазвичай приховані; замовниками інформаційного впливу можуть бути як урядові органи, або їх спеціальні 
служби,  політичні організації та фінансово-економічні структури. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

А.В. Івашко 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  

м.Київ 
 
Актуальність теми роботи обумовлена тим, що на сьогодні найбільш актуальним компонентом 

стратегії управління та основою розвитку підприємства є мотивація персоналу. Добре спланована система 
мотивації може значно покращити ефективність персоналу, збільшити продажі та поліпшити виробничий 
процес і якість обслуговування клієнтів. Тому лише ефективний мотиваційний механізм, який відповідає 
сучасним умовам і є гнучким у швидких економічних змінах, забезпечить ефективне використання трудових 
ресурсів. 

Мотиваційний менеджмент - одне з найважливіших завдань і водночас засіб впливу для всіх 
керівників. У зв'язку з цим увага, яка приділяється організаційними психологами мотиваційним теоріям, цілком 
логічна і з них випливають справжні способи управління мотивацією.  

Мотивація - процес, за допомогою кого менеджер спонукає інших людей працювати  для досягнення 
організаційних цілей, тим самим задовольняючи їх власні потреби. 

Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі від використання трудових 
ресурсів, що дає змогу підвищити загальну результативність і прибутковість діяльності підприємства. Жодна 
система управління не може добре функціонувати, якщо не буде розроблено ефективної моделі мотивації, яка 
спонукає конкретного робітника та колектив до досягнення особистих та загальних цілей  

У наш час для багатьох компаній та установ велику важливість представляє розвиток новітніх 
елементів господарювання, спрямованих на ринкову економіку. 

Роль мотиваційної системи у формуванні компаній здатна розцінюватися позитивною при правильній 
комбінації шляхів та методів досягнення мети її роботи, основною з якої вважається підтримка 
конкурентоспроможного потенціалу, що гарантує задоволеність потреб персоналу компанії. Головними 
елементами мотиваційної системи в компанії вважаються: суб'єкти та об’єкти мотивування, які володіють 
концепцією внутрішніх біосоціальних умов мотивації, економічної поведінки людей (творчий процес, потреби, 
конструкції, коло інтересів, ціннісні орієнтації, мотиви та місії); зовнішні мотиватори поведінки - фінансові та 
суспільно-політичні умови, економічна та податкова політика, законодавчо-правові вимоги, результативну 
сферу, житлово-побутові та духовне середовище. 

Мотиваційна система трудового потенціалу – це в першу чергу, вмотивовані співробітники, діяльність 
яких спрямована на досягнення поставленої мети компанії. 

Мотиваційний потенціал співробітників представляє значимість відправного механізму, що 
встановлює, які можливості та на якому рівні працівник стане вдосконалювати та застосовувати їх у ході 
роботи. Аспекти мотиваційного потенціалу компанії: індивідуальна участь в результатах діяльність; почуття 
співробітниками власної важливості; залучення співробітників до визначення та прийняття управлінських 
рішень; право на матеріальну і моральну винагороду; допуск до всієї потрібної інформації для виконання 
поставлених завдань; самоконтроль; ймовірність отримання у ході діяльність нових знань; винагороду за 
ініціативу. 

Застосування ефективної мотиваційної системи у підприємстві гарантує інтерес працівників у 
збільшенні продуктивності праці та у максимальній реалізації власних творчих можливостей. Ринкові форми 
господарювання розкривають великі можливості з метою практичного застосування різних методів 
мотивування, і не тільки матеріального стимулювання. Удосконалення системи управління мотивацією в 
досліджуваному підприємстві включає декілька послідовно виконуваних стадій.  

1. Підбір форм та систем заробітної плати вважається початковою стадією при удосконаленні системи 
мотивації роботи персоналу. На будь-якому підприємстві може діяти як одна, так і ряд систем оплати праці.  

2. Створення системи додаткової мотивації є потрібною для деяких аспектів трудової діяльності 
працівників. Дана система застосовує різноманітні форми - винагорода за поточні результати діяльності, 
доплати та надбавки, різноманітні разові заохочення за результати роботи, преміальні виплати згідно з 
результатами діяльність  

Система додаткової мотивації зобов'язана бути узгоджена із стратегічним планом розвитку 
підприємства та врахувати заохочення співробітників через аспекти роботи, які сприяють подальшому розвитку 
підприємства. 

Система управління мотивацією в Україні, беручи до уваги соціально-економічний стан держави в 
загалом, дає причини говорити, що дана система знаходиться у незадовільному стані. Дане пов'язане з поганим 
матеріальним становищем людей та з невиразними орієнтирами в системі мотивів до роботи. З цієї причини, 
головним чином, перевага надається матеріальному стимулюванні,, а нематеріальне стимулювання не отримує 
належної уваги. 

Ще один прогресивний методом поліпшення системи мотиваціє є мотивація вільним часом. Головний 
критерій її полягає в тому, що відмінності у перевантаженні співробітників, зумовлені роботою в різний період 
доби та дня тижня, компенсується наданням вільного часу, а не грошовими надбавками. Дана модель 
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мотивування ще не отримала поширення у практиці вітчизняних компаній, проте досвід застосування її 
іноземними фірмами говорить про необхідність її введення. Застосування гнучких форм зайнятості дає 
можливість співробітникам доцільно розподіляти час роботи та відпочинку. 

Можна сказати, що прогресивним сільськогосподарським підприємствам, з метою поліпшення власної 
системи управляння мотивацією, для ефективної діяльність необхідно застосовувати сукупність методів 
матеріального та нематеріального стимулювання. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

К.В. Тараненко 
Національний університет біоресурсів і природокористування України,  м.Київ 

 
Зміни умов управління, які нині відбуваються в ринковому середовищі Українського бізнесу, 

примушують керівників підприємств все більше уваги приділяти раціональному використанню одного з 
найдорожчих його ресурсів – персоналу підприємства. Адже від внеску кожного працівника, його 
результативності, ефективності та інноваційного вкладу в кінцевий результат  й залежить діяльність всього 
підприємства. В першу чергу, це впливає на рівень ефективності адаптації підприємства до складних та 
турбулентних умов зовнішнього середовища, в якому воно функціонує. 

Головне місце в аспекті функціонування підприємства повинен займати такий інструмент як 
«самоменеджмент». Саме самоменеджмент передбачає собою цілеспрямоване та послідовне використання в 
повсякденній діяльності оргнізації ефективних методів роботи, що спрямовані на раціоналізацію власних дій 
індивіда та оптимізацію процесу досягнення ним цілей за умови ефективного та раціонального використання  
наявних ресурсів. 

Потреба використання самоменеджменту в системі менеджменту на підприємстві специфічно 
зумовлена переважно внутрішніми потребами, до яких відноситься й потреба в розвитку потенціалу 
працівників. Зовнішнє середовище також має неабиякий вплив на діяльність організації, а саме: зростання 
динамізму та маштабів змін в підприємництві та бізнесі загалом, які вимагають від менеджерів опанування 
більш нових підходів та навичок управління собою та підлеглими. Актуальним є боротьба за можливим 
інноваційним відставанням, підвищення рівня невизначеності, тиску та напруженості в різних сферах 
функціонування підприємства, які потребують від керівництва вміння організовувати свою діяльність, 
усвідомлено керувати не тільки власним часом, а й часом своїх підлеглих. Весь творчий потенціал керівників 
підприємства повинен перетворюватись в цінний капітал підприємства за допомогою застосування сучасних 
управлінських прийомів, спрямованих на переоцінку власного потенціалу та його постійний розвиток [1, с. 54]. 

Загалом самоменеджмент, є сукупністю таких заходів та підходів до діяльності, що спрямовані на 
підвищення та розвиток потенціалу кожного працівника підприємства, як головної передумови його успішного 
функціонування на конкуруючому ринку. Сукупно заходи самоменеджменту формують собою певні концепції, 
що різняться за наведеними спрямуваннями: вміння управляти собою за рахунок раціоналізації часу (нині існує 
безліч мобільних додатків, таких як: «Trello», що створений в форматі дошок, і дає змогу проектно керувати 
виконанням завдань, можна додавати фото і відео; «Todoist: Список задач», дає змогу отримати поденну або 
щотижневу чи помісячну статистику у вигляді графіків та діаграм; «Хронограф free Тайм Менеджмент», 
дозволяє проведення моніторингу власного дня та облік часу на реалізацію декількох проектів), економія 
енергії, здобуття нових вмінь, підвищення винахідливості, стресостійкості, освоєння вміння встановлювати 
чіткі та реалістичні цілі відповідно до сучасних реалій; постійне особистісне зростання, позитивна 
налаштованість та сприйнятливість до нових ситуацій, та вбачання в цьому можливостей; вміння за допомогою 
набутих навиків впливати на оточуючих, , здійснювати формування, підтримку, навчання та розвиток робочих 
груп; вирішення нагальних проблеми шляхом опанування ефективних стратегій та управлінських підходів до 
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прийняття рішень, що буде більш швидшим; бажано творчий підхід та здатність до інновацій– це генерування 
ідей та вміння їх використовувати.  

Самоменеджмент надає можливість керівникові підприємства визначитися з процесом управління (або 
він робить аспект на управлінні собою та власною діяльністю, або ж в даний момент потрібно налагодити 
управління персоналом, комунікаціями між робочими групами) задля оптимізації власних управлінських 
завдань. Самоменеджмент вимагає інноваційного підходу в роботі керівника підприємства, що безпосередньо 
підвищений вплив на колектив, що зобов’язує постійній мотивації, розвиту та навчанню підлеглих. 

Самоменеджмент (або ж таймменеджмент) – це техніка правильного використання власного часу. Він 
допомагає виконувати будь-які об’єми роботи з меншими витратами часу , зменшити завантаженість роботою 
та як результат, зменшити поспіх і повсякденні стреси [2, с. 32]. 

Досить ефективними в розвитку економічної активності кадрів є психологічні методи 
самоменеджменту, які нині широко використовуються в менеджменті багатьох провідних підприємств України. 
До таких відносяться: методи психологічного спонукання, завдання управління яких полягає у формуванні в 
працівників внутрішніх непохитних мотивів до високопродуктивної праці. Менеджер повинен перетворити 
звичні потреби людини в стимули до трудової діяльності. Адже, якщо немає потреб, то не може бути і мотивів; 
методи професійного відбору і навчання, коли підбор кадрів здійснюється за попереднього конкурсу та 
невеликих етапів підготовки, кейсів. Навчання працівників проводиться на тренінгах, виїздних семінарах, 
лекціях, або ж безпосередньо на робочому місці, шляхом наставництва, делегуванням повноважень, ротацією 
кадрів; методи формування соціально-психологічних відносин, відбуваються в процесі трудової діяльності, 
коли члени виробничого колективу вступають між собою у відносини, характер яких в багатьох випадках і 
визначає результати їхньої праці. Саме емоціоальна психологія вивчає та передбачає вплив взаємодії людей на 
їх психіку в процесі здійснення трудової діяльності. На даних соціальної психології й основані методи 
формування соціально-психологічних відносин, метою яких є покращення взаємовідносин людей в відділах 
компанії та формування дієздатного колективу. 

Кожне сучасне підприємство повинно дотримуватись таких концепцій управління трудовими 
ресурсами, як: формування ефективних систем управління персоналом (обов’язковим є проведення системних 
організаційних змін, що спрямовані на досягнення стратегічних цілей розвитку організації); врахування змісту 
методології управління персоналом, де персонал як об’єкт управління має вирішальне значення в розвитку 
компанії та повинен розглядатись як інтелектуальний капітал, що потребує впровадження дієвих інструменів 
розвитку; здійснення пошуку нових та ефективних технологій, які б допомагали організації в відборі та прийомі 
кадрів,  в стимулюванні та створенні умов для  всебічного розвитку персоналу організації. 

Таким чином, компанії, які для забезпечення підвищеного мотивування праці персоналу змогли 
активізувати процеси удосконалення та модифікації традиційних методів управління, забезпечивши 
максимальну віддачу від них у нових умовах господарювання, які впроваджують інноваційні підходи та 
інструменти, суттєво підвищуючи творчий потенціал персоналу вийшли на новий рівень функціонування і є 
конкурентоспроможними в сучасних ринкових умовах. 

В сучасних умовах господарювання вирішальним чинником розвитку виробництва та перебудови 
суспільних відносин була і є людина. Управлінський потенціал підприємства складається з навиків, вмінь та 
досвіду його керівників, що разом із підпорядкованими  їм ресурсними забезпеченнями здійснює ефективне 
функціонування всієї системи управління підприємством, за рахунок чого створенні сприятливі передумови для 
формування та прийняття оптимальних управлінських рішень для досягнення поставлених цілей розвитку 
компанії. Вплив  людського чинника на здійснення ефективної господарської діяльності є надзвичайно 
високим, що є недооціненим більшістю підприємств, що функціонують з пострадянського часу. Нажаль 
управлінський персонал більшості підприємств можна визначити як «заморожені можливості», що 
характеризують невикористанні резерви існуючого потенціалу. Це свідчить про те, що управлінський потенціал 
не використовується максимально можливо, є нагальна потреба в підвищенні рівня самоменеджменту, 
самовіддачі, саморозвитку кадрів, що дозволить суттєво звільшити рівень навиків, знань, професіоналізму 
трудових ресурсів задля швидкості прийняття правильних та виважених управлінських рішень [3, с. 178]. 

Використання методів самоменеджменту дозволить підприємству постійно підтримувати актуальною 
базу знань та знизити ризики звільнення провідних менеджерів. Тому задля формування ефективної команди 
персоналу доцільно періодично використовувати оцінку здатності співробітників до самоменеджменту та їх 
періодичного анкетування щодо цілей співпраці та кар’єрного зростання. 
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В данное время туристический бизнес представляет собой одну из наиболее динамично формирующихся 
сфер экономики в разных странах и поэтому обеспечивает положительное влияние на другие сферы экономики, 
особенно в период после кризиса. В большинстве стран туризм оказывает большое влияние на формирование 
национальных бюджетных показателей, создание новых и расширение существующих рабочих мест, во многом 
помогает обеспечить  занятость граждан страны, активизировать внешнеторговый баланс. Туристический 
бизнес оказывает очень большое влияние на многие  важнейшие отрасли национальной экономики, среди 
которых транспорт, легкая промышленность, связь, сельское хозяйство, производство бытовых товаров, 
строительство и другие [1-11]. Туристический бизнес - это своего рода катализатор экономического и 
социального развития любой страны. Экономическая поддержка и развитие туристического бизнеса позволяет 
получить впечатляющие показатели, характеризующие статистику мирового  туристического рынка. Например, 
согласно прогнозу Всемирных туристических организаций, количество туристов к 2022 г. превысит 2 млрд 
личностей, доходы мирового туристического бизнеса в 2022 г. превысят 2 трлн дол. [1]. Туристический бизнес 
представляет собой динамично развивающуюся отрасль, роль и значение которой в экономике всего мира 
растет с каждым годом. Увеличение доли  туристского бизнеса в мировой экономике - это база для 
формирования новых рабочих мест. Так, в сфере туризма занят каждый десятый труженик (всего в мире свыше 
300 млн человек) [2]. 

Туризм является одной из наиболее доходных и постоянно растущих отраслей мировой экономики, о чем 
свидетельствуют показатели Всемирного барометра по туризму UNWTO [1]. Число международных туристских 
прибытий в 2019 году возросло на 7% и составило 1 322 млн. человек. С 2010 года это самый высокий 
результат. Прогнозируется, что в 2021 году увеличение сохранится на уровне 4-5%. Развитие сферы туризма и 
гостеприимства во многих странах мира во временной прогрессии соответственно росту форм, масштабов и 
качества общественных потребностей оказывает влияние на рынок труда, расширение предпринимательской 
активности, а также перераспределение общественных благ, изменение направленности инвестиционных 
поступлений, стимулирование и появление новых нестандартных технологий, управленческих решений и 
формирование новых потребностей человека. Также следует заметить, что особенностью современного 
развития туристического бизнеса является превращение простых организаций туризма в международные 
туристические предприятия, ассоциации и корпорации. Это существенно улучшает обмен информацией, 
обеспечивает эффект завоевания внешнего рынка. 

Современная индустрия туризма - одна из наиболее быстро прогрессирующих отраслей мирового 
хозяйства, можно рассматривать и как самостоятельный вид экономической деятельности, и как межотраслевой 
комплекс. Ключевое место в системе индустрии туризма занимает, безусловно, турист - это любое физическое 
лицо, использующее, покупает или намеревается приобрести туристические услуги для удовлетворения 
собственных потребностей, поскольку именно благодаря туристам развивается туристическая сфера 
деятельности и вводятся новые инновации с целью улучшения условий для туристов и, соответственно, 
благодаря этому развиваются города и в значительной степени улучшается экономика страны. В этой связи 
важную роль в повышении эффективности туристического бизнеса имеют непосредственно объекты - туристы. 
Обобщая рассмотренные показатели, выделяем факторы, которые увеличивают туристическую активность и 
положительно влияют на туризм и показатели, сдерживающие развитие туристического бизнеса (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Факторы, которые стимулируют и дестимулируют активность туризма  

Факторы, которые стимулируют активность туризма Факторы, которые дестимулируют активность туризма 
Прогрессивные тенденции в сфере транспортного 
обеспечения туризма, рост  надежности и безопасности 

Угрозы теорроризма 

Повышение транспортной доступности территории Военные конфликты, политические войны 
Развитие инфраструктуры туристического бизнеса 
(доступность, рост качества, разнообразие) 

Рост расходов на транспортное сообщение, так как 
возрастают цены на горючее 

Рост материального уровня населения Ограничения  по визам и таможенным условиям 
Уменьшение длительности работы и рост размеров 
свободного времени 

Резкие изменения валютных курсов и экономической 
конъюнктуры  

Технический прогресс в сфере средств связи Большие различия в уровне социального и 
экономического регионального развития  
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На сегодняшний день в литературе не существует единого подхода к трактовке категории турист. На 
основе обобщений литературных источников, считаем наиболее полным следующее определение:  турист - 
человек, прибывший в страну для временного проживания с туристической целью. 

В зависимости от того, в чем нуждается турист, в туристической сфере 
формируются определенные тенденции, которые направлены на удовлетворение этих потребностей и 

получение прибыли. Именно эти тенденции помогают турагентам подстраиваться под изменения в 
туристической деятельности и во взглядах туристов. 

Таким образом, в середине 80-х годов в туристической сфере сформировались новые направления. 
Рассмотрим в ретроспективе ключевые показатели, которые оказали влияние на формирование современного 
туристического бизнеса. Основные из них: демография, эмоции, социальные факторы, а также определенные 
сдвиги в психике гражданина современности.  

Процессы, протекающие в сфере демографии дают основания для выделения двух направлений на 
туристическом рынке. 

№1 - увеличение количества потенциальных туристов, т.е. потребителей туристических услуг. В 
туристическое движение входят все большое количество категорий людей, которые развивают в себе 
возможности и желание путешествовать как внутри страны, так и за ее пределами. Согласно прогнозу на 2022 
год,  8% населения нашей планеты будет осуществлять туристические поездки за пределы своей страны.  

№2 – увеличение возраста туристов, что ведет к захвату большей части зрелых людей в общей массе 
туристов. Это объясняется  общей демографией в индустриальных странах. Во многих из них возраст ухода на 
пенсию остается на достаточно низком уровне: 60-65 лет. Может показаться, что туризм зрелых людей является 
парадоксом, так как сам по себе выход на пенсию предполагает отдых. Вместе с тем, если более детально 
изучить потребности и запросы категорий населения разных возрастов, можно увидеть, что такая потребность 
не только имеет место, но и находится на достаточно высоком уровне и требует к себе особого внимания. 
Второй фактор проявляется в виде социально-экономических факторов, в значительной степени влияют на 
современные модернизации туристического спроса. 

Итак, говоря об изменениях в туристической сфере, настоящее были рассмотрены концепцию 
современного туризма и туриста. Современный туризм пока характеризуется эластичностью, экологичностью, 
интегрированной разнообразием. Согласно этим характеристикам, современный турист, в свою очередь, 
приобретает больше навыков и потребностей во время своего путешествия. Он желает саморазвитию, следовать 
новейшим тенденциям настоящего, а также получать отдых как можно комфортнее. Помимо этого, считаем, 
что в процессе разработки плана мероприятий по повышению эффективности развития сферы туризма большое 
внимание должно быть уделено вопросам государственного регулирования международного туристического 
бизнеса. 
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В умовах посилення конкуренції керівники підприємств знаходяться в постійному пошуку адекватних 

рішень, інструментів управління і важелів підвищення конкурентоспроможності. Інтеграція у світову 
економіку, що складається жорстке конкурентне середовище, низька економічна ефективність кризового 
періоду зумовлюють необхідність становлення і розвитку системи стратегічного планування певного рівня 
конкурентоспроможності на українських промислових підприємствах. Управління конкурентоспроможністю на 
рівні підприємства стикається з необхідністю враховувати економічні, соціально-політичні, науково-технічні та 
інші зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі, і визначає необхідність брати до уваги ймовірність 
таких змін і ризик, пов'язаний з ними [1]. 

Питання управління конкурентоспроможністю підприємства знайшли широке відображення в роботах 
зарубіжних і вітчизняних вчених. Теоретичні та методологічні основи сучасної теорії конкурентоспроможності 
були закладені в працях провідних зарубіжних авторів: Портера М., Ансоффа І., Котлера Ф., Стрікленд А., 
Ламбена Ж., Аакера Д., Хамела Г. та інших. Розвитку теорії конкуренції присвячено безліч робіт вітчизняних 
вчених, серед яких заслуженим авторитетом користуються праці Ю.Б. Іванова, О. М. Тищенко, Л.В. 
Балабанової, І.Л. Решетнікової, С.В. Філиппової, А.Е. Воронкової, В.М. Горбатова, О. Є. Кузьміна, Л.І. 
Піддубної, М.О. Кизима і інших авторів.  

В сучасних умовах господарювання особливого значення набуває управління 
конкурентоспроможністю на стратегічному рівні, що дозволяє прогнозувати подальший розвиток підприємства, 
з урахуванням змін, що відбуваються у зовнішньому і внутрішньому середовищі. Управління 
конкурентоспроможністю може розглядатися як система реалізації стратегічних планів підприємства. Розробка 
і реалізація стратегічних планів спонукає керівництво підприємства приділяти серйозну увагу не тільки 
внутрішнім проблемам, а й відстежувати стан безпосереднього оточення і макрооточення підприємства.  

         Основною метою управління конкурентоспроможністю на стратегічному рівні є  формування 
передумов для ефективного використання наявних у підприємства зовнішніх конкурентних переваг і створення 
нових для успішної діяльності в перспективі.  Головне завдання управління конкурентоспроможністю на 
оперативному рівні є надання допомоги менеджерам в досягненні запланованих цілей, які виражаються 
найчастіше у вигляді кількісних планових показників розвитку, що забезпечує підприємству стійкий рівень 
розвитку. Тактичний рівень управління конкурентоспроможністю пов'язаний в основному із забезпеченням 
високого рівня конкурентоспроможності продукції за рахунок найвищої якості, прийнятних цін і 
експлуатаційних витрат, а також ефективного маркетингового забезпечення. 

Сукупністю взаємозв’язаних складників конкурентоспроможності промислового підприємства, 
направлених на підтриманні його сильних конкурентних позицій,є підтримання і розвиток існуюючих та 
створення нових конкурентних переваг. Існує багато методів аналізу конкурентних переваг на цільовому ринку, 
які можна умовно розділити на три категорії залежно від показників і змінних, застосованих при аналізі [4, 5]: 

1) методи, що визначають ринкові позиції підприємства: модель БКГ, модель М. Портера, метод «Мак-
Кінзі»,  модель Shell/DРМ,  метод РІМS,  модель Хофера/Шенделя;  

2) методи,  що  характеризують  рівень менеджменту підприємства: метод LOTS, метод GAP, 
ситуаційний аналіз, метод експертного оцінювання, метод картування стратегічних груп;  

3) методи, що класифікують фінансово-економічну  діяльність підприємства: фінансово-економічний 
метод,  метод маргінального  аналізу. 

Використання  зазначених  методів дозволяє здійснити вимірювання і прогнозування 
конкурентоспроможності промислових підприємств, провести ґрунтовний аналіз напрямків і резервів зростання 
та дослідити найбільш вигідні шляхи її підвищення. Вибір методу дослідження має бути обґрунтований з 
позицій його застосування для рішення даного конкретного завдання оцінки конкурентоспроможності 
підприємства.  

Реалізація  задач  в процесі управління конкурентоспроможністю підприємства включає чотири стадії 
[3-4]. На першому етапі  реалізуються усі функції управлінської діяльності на всіх рівнях керувальної системи 
організації, основною задачею якого є створення системи впливів керувальної системи на керовану з метою 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства та отримання конкретних результатів. Другий етап 
передбачає формування способів впливу керувальної системи на керовану. На третьому етапі відбувається 
конкретизація методів управління, які, перетворюючись, здобувають різновид чіткого управлінського рішення, 
і поширюються каналами прямого зв’язку та надходять із керувальної системи в керовану і здійснюють 
необхідний управлінський вплив. Каналами зворотного зв’язку до керувальної підсистеми прибуває інформація 
про наявні відхилення, відповідно до яких виробляється управлінське рішення, щодо керованої підсистеми. При 
цьому, ефективність виконання керованою підсистемою завдань і досягнення цілей прямо залежить від 
діяльності керувальної та інформаційної підсистем. На четвертому етапі реалізується управлінська діяльність, 
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яка направлена на забезпечення реалізації функцій управління, формування методів управління, розробку і 
прийняття управлінських рішень, а також формалізацію впливу керувальної системи на керовану. Отримана 
інформація показує інформаційний простір для аналізу і дозволяє: надати за певний період   оцінку 
конкуруючої зони визначених суб’єктів ринку; знайти методики розвитку ринку в загальному і його частин та 
встановити причини таких змін; провести порівняння конкретних показників з аналогічними параметрами 
конкурентів і перейти до обчислення та прийняття управлінських рішень.  

Важливим елементом усіх етапів процесу управління конкурентоспроможністю підприємства є оцінка 
його конкурентоспроможності. До головних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства відносяться 
методи, в основі яких лежить [4]: життєвий цикл товару; оцінка конкурентоспроможності одиниці продукції; 
частка ринку; теорія ефективної конкуренції; конкурентна першість; метод бенчмаркінгу; споживча вартість 
тощо. На даному етапі прогресу економіки важливим є підпорядкування й збереження конкурентних переваг, 
що  є важливим показником успіху підприємства в конкурентній боротьбі.  

Забезпечення стійких конкурентних позицій вітчизняних промислових підприємств передбачає 
розвиток шляхів прогресу ефективності виробництва за присутності розроблених стратегій роботи в 
конкурентному середовищі. Розглядаючи підвищення конкурентоспроможності як довгостроковий процес, 
який здійснюється належно до обраної стратегії вдосконалення підприємства, можна підкреслити перелік  
заходів, що забезпечують промисловим підприємствам досягнення конкурентних переваг, а саме: зменшення 
собівартості товару; підвищення її значимості; зміна якості та технічних характеристик продукції; виявлення 
дефектів товарів конкурента; розвиток інновацій; виявлення переваг власних товарів порівняно із аналогами; 
застосування цінових критеріїв поліпшення конкуренції; вплив на споживача шляхом проведення рекламних 
кампаній підприємства, надання кредиту; пошук нових сфер вживання продукції тощо. Оскільки 
конкурентоспроможність виражає результат взаємодії всіх внутрішніх елементів системи (виробничих, 
економічних, науково-технічних) і зовнішнього зв'язку між промисловими підприємствами, тому для 
абсолютного поліпшення ефектів діяльності слід виходити за границі бізнесу, розробляючи принципово нові 
управлінські рішення та стратегічні альтернативи. Наступні дослідження повинні відбуватися в напрямку 
доказів довгострокових стратегій, які б допомагали вітчизняним промисловим підприємствам виживати в 
умовах жорсткої конкурентної боротьби та гарантувати підвищення рівня конкурентоспроможності продукції 
на внутрішньому і зовнішньому ринках.   

Таким чином, в умовах високого рівня нестабільності зовнішнього середовища стратегічне планування 
конкурентоспроможності є єдиним способом прогнозування майбутніх проблем і можливостей підприємства. 
Система управління конкурентоспроможністю, заснована на взаємодії комплексної оцінки і прогнозування 
конкурентоспроможності, має можливості формування і коригування цілей і стратегій розвитку підприємства, 
відповідно до досягнутого рівня конкурентоспроможності. Складність системи управління 
конкурентоспроможністю, розвиток гіперконкуренції, міжнародної кооперації та глобалізації ринків вимагають 
подальшої глибокої проробки різних її аспектів. 

 
Література: 
1. ВоронковаА. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: 

диагностика и организация: [монография] / А. Э. Воронкова. – Луганск : ВНУ, 2000. – 315 с.  
2. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та 

управління / Л. І. Піддубна. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с. 
3. Карпенко Л. М. Методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства / Л. 

М. Карпенко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 3(2). – С. 24-31. 
4. Хрущ Н. А. Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації: монографія / Н. А. Хрущ, М. В. 

Желіховська / За наук. ред. д.е.н., проф. Н. А. Хрущ. – К.: Освіта України, 2010. – 316 с.  
5. Шарко В. В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення / В. В. 

Шарко // Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2015, Серія Економіка. Випуск 2(4). 
Частина 2. – С. 120-125. 

6. Станіславик О.В. Сучасні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислового 
підприємства / О.М. Коваленко, О.В. Станіславик // Економіка, фінанси, право. Серія «Економіка». – № 10’2015 
– С. 4-8 

7. Менеджмент: [навчальний посібник] /заг. ред. С.В. Філиппової, М.А. Юдіна; кол. авторів: С.К. 
Харічков, В.А. Замлинський, І.І. Соколи, О.І. Продіус, О.М. Лук’янчук та ін. – Одеса: Бондаренко М.О., 2019. – 
652 с. – Р.13. -  с. 492-518 

8. Артамонова Н.С., Акулюшина М.О., Горбаченко В.Д. Напрями та шляхи підвищення 
конкурентоспроможності виробничих піприємств / Н.С. Артамонова, М.О. Акулюшина, В.Д. Горбаченко // 
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – Луцьк, 2018. – №22, 2018 – С.7-13. http://irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe 

 
 

  



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

94 

РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ 
 

В.А. Замлинський, доктор економічних наук, професор 
С.О. Кісе, Адель Мохамед Абдула Султан Аль-Алі  
Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса 
 
Корпоративна культура - це система загальних моральних цінностей і переконань, яка визначає, на 

якому рівні люди спілкується під час проходження бізнес процесів і поза ними. Корпоративна культура часом 
досить складна, негативна, загрозлива до планів з реалізації візії підприємства, а часом легка і позитивна, 
об’єднуюча щодо наснаги робити звершення. У кожної компанії як і у людей є свій рівень репутаційного 
активу, унікальної індивідуальності, з якої складається нематеріальна цінність, культурологічний актив 
особистості, команди та підприємства. Унікальна індивідуальність організації називається її культурою, яка не 
має ціни, але є суттєвою складовою розвитку і зростання бізнесу. 

    Корпоративна культура включає в себе очікування, досвід, філософію і цінності організації, які 
утримують її разом, і виражається в її самооцінці, внутрішній роботі, взаємодії із зовнішнім світом і майбутніх 
очікуваннях. Основана на загальних поглядах, віруваннях, звичаях і писаних і неписаних правилах, які були 
напрацьовувались і випробувались протягом довгого часу і вважаються фундаментальними для кожного 
працівника. Ці спільні цінності активно впливають на людей в організації та диктують, як вони себе поводять, 
одягаються, та виконують свою роботу. У групах людей, які працюють разом, організаційна культура є 
невидимою, але потужною силою, яка впливає на поведінку членів цієї групи та загальну роботу команди. 

Корпоративна культура формується і функціонує в процесах організаційної комунікації. Стабільність і 
успішність такого функціонування передбачає, що збільшення персоналу організації або його укомплектування 
висококваліфікованими співробітниками повинно здійснюватися таким чином, щоб новачки прийняли, освоїли 
норми, цінності, уявлення корпоративної культури, тобто були інкультуровані в неї. Це пояснюється тим, що 
сила корпоративної культури визначається ступенем прийняття співробітниками її основних цінностей і 
ступенем їх відданості цим цінностям. З цього, власне і випливає, що підтримка корпоративної культури 
передбачає, перш за все, постійний вплив з боку керівництва на формування ціннісних орієнтацій 
співробітників і, особливо, новачків[1]. 

Тільки впевнені, креативні, самодостатні люди досягають успіху у посиленій корпоративній культурі. 
Визначальний вплив на процес інкультурації надає спілкування - формальне і неформальне, ділове і особисте; 
власне, воно, на наш погляд є базовим механізмом інкультурації. Перш за все, зазначу, що саме продуманий 
відбір персоналу, який нерідко розглядається як один з первинних механізмів передачі принципів 
корпоративної культури та її підтримки, є найважливішою передумовою успішності інкультурації майбутніх 
співробітників. Тому питанням прийому на роботу у великих компаніях приділяється досить серйозна увага. 

Вперше спеціальні методики відбору фахівців були застосовані  Д. Скоттом, який давав консультації 
при підборі персоналу в американську армію під час Першої світової війни, а в 1919 р створив першу 
консалтингову компанію. Осмислення цього досвіду призвело до все більш широкого впровадження 
випробувань і тестів при прийомі на роботу. В даний час в США, наприклад, 75% фірм проводять відповідну 
перевірку претендентів. Треба відзначити, що якщо, за даними консалтингових фірм, точність прогнозу про 
доцільність прийому на роботу становить 80-90%, то представники самих компаній вважають, що вона не 
перевищує 60%. Перевірка ситуації показала, що через 5-8 років точність прогнозу досягає 94% для тих, кому 
була передбачена невдача і 78% - успіх. Процедура ця зовсім не дешева: вартість підбору службовця вищого 
ешелону в США становить 32000 доларів, фахівця середнього рівня та інженера - 8000, бухгалтера - 10000, а 
секретаря - 2000 доларів. 

У процесі прийому на роботу застосовується більше двадцяти методів, в тому числі: біографічний, 
анкетування, експертних оцінок, ділових ігор та інші кандидати обов'язково проходять тестування і співбесіди 
(у великих компаніях - зазвичай багатоступінчасті), в тому числі групові. При цьому до претендентів на посади 
керівників, фахівців, на творчу, впроваджувальну або виконавську діяльність пред'являються різні вимоги. 
Разом з тим є і інваріанти: в процесі відбору оцінюються, з одного боку, інтелектуальні здібності, професійні 
знання і навички, мотивація діяльності, а з іншого, -комунікативні здібності, емоційні особливості, соціальні та 
світоглядні установки. 

Кожна організація розвиває і підтримує унікальну культуру, яка забезпечує керівні принципи і межі 
для поведінки членів організації 

Корпоративна культура включає в себе: як організація веде свій бізнес, відноситься до своїх 
співробітників, клієнтів і більш широкої спільноти; ступінь, в якій допускається свобода в прийнятті рішень, 
розробці нових ідей і особистому самовираженні; як влада і інформація протікають через її ієрархію; відданість  
співробітників колективним цілям. 

Вплив корпоративної культури на роль особистості  відбувається через зміцнення зв'язків 
співробітників з керівництвом, об'єднання працівників усіх рівнів, а також включення співробітників у 
соціокультурне середовище на основі цінностей, норм і традицій організації. Корпоративна культура 
організовує роботу і розпоряджується людськими ресурсами таким чином, щоб діяльність компанії 
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забезпечувала високу мобільність, збагачення, соціальний захист тих, хто в ньому працює. Надзвичайно 
важлива її роль у створенні фірмового стилю, спрямованого на розвиток культури якості, процвітання 
організації, стимулювання задоволеності працею.  

Будь-яка організація формує і розвиває організаційні ресурси, цілеспрямована і своєчасна мобілізація 
яких може дати необхідний імпульс підвищенню рівня розвитку організації. Таким чином корпоративна 
культура є ключовим ресурсом компанії і перед кожною організацією стоїть завдання – формування власної 
корпоративної культури, а саме: визначення завдань і напрямків, стратегії та правил поведінки і моральних 
принципів працівників, підтримання ділової репутації організації на високому рівні. Корпоративна культура 
організації пов'язана єдиними світоглядними позиціями, що містять переконання працівників, їх 
взаємовідносини між собою і зовнішнім світом. Кожна концепція має підґрунтя філософії позитивного досвіду. 
Кожен робітник організації розуміє, що довіра людей у компанії  залежить від відносин керівництва і 
підлеглих. 

На зміну постсоціалістичним нормам і принципам у сучасну корпоративну культуру приходять інші 
цінності: саморозвиток, індивідуальність, творчість, компетентність, децентралізація. Від  корпоративної 
культури залежить рівень плідної діяльності людей, наповнення їх щоденної роботи позитивним змістом, 
стимулювання активності та новаторства. 

У кожному колективі є такі працівники: людина, яка володіє найбільшими організаторськими 
здібностями незважаючи на свої знання та досвід - керівник колективу.  Його головна діяльність  - вміти 
керувати та направляти  колег, які мають певні знання і досвід на досягнення поставлених цілей. Неформальний 
лідер - це людина, яка вміє придумувати геніальні ідеї та розробляє варіанти вирішення будь-яких проблем, але 
в силу своєї пасивності, незібраності не здатна реалізувати їх на практиці. Контролер - це людина, яка не вміє 
творчо мислити, але внаслідок глибоких знань, досвіду, ерудиції може належним чином оцінити будь-яку ідею, 
виявити її сильні і слабкі сторони, підштовхнути інших до роботи з її подальшого вдосконалення. Людина, яка 
редагує та виправляє проблеми і тому при необхідності вміє «пов'язати» її рішення з іншими завданнями 
колективу- редактор. Ентузіаст - найактивніший член колективу, який  своїм прикладом спонукає оточуючих на 
дії з реалізації поставленої мети, але є і люди, які вміють сумлінно реалізувати чужі ідеї, потребують постійного 
керування і підбадьорювання, направлення їхньої енергії в правильне русло. Помічник - людина, яка особисто 
ні до чого не прагне, задовольняється другими ролями, але готова завжди посприяти іншим в роботі і в житті. 
Людина, яка прагне працювати в компанії має дотримуватися корпоративної культури цієї компанії та 
відповідати таким якостям:  бачення себе і свого місця в організації; комунікабельності; мати свій стиль в одязі; 
вміти презентувати самого себе; володіти інформацією про життя компанії; вміти заздалегідь планувати свій 
час; налагоджувати стосунки між членами компанії; бути позитивно налаштованою на роботу; удосконалювати 
знання і розвиватися; дотримуватись трудової дисципліни. 

Отже, корпоративна культура це аморфне середовище, яке не обов'язково є відчутним для 
співробітників та інших зацікавлених сторін. Загальним визначенням для цього поняття є цінності та репутація, 
які компанія розвиває з плином часу. Роль корпоративної культури полягає у слідуванні місії та стратегії 
компанії, а також у довгостроковому напрацюванні системи заохочення, пропорційної прибутку компанії. Хоча 
корпоративна культура часто насаджується вищим керівництвом компанії, підлеглі бувають організаційно не 
готові до цього і можуть розвивати власну культуру, яка відрізняється від класично визначеної бізнес-
концепції. Одна з особливостей корпоративної культури полягає в тому, щоб постійно впливати на поведінку 
співробітників, їх чесність, етичність, тобто комплаєнс (відповідність вимогам) - комплекс ініціатив, 
спрямованих на попередження незаконних дій співробітників компанії і впровадження корпоративної бізнес-
етики. Прямим впливом може бути письмовий кодекс поведінки або дисциплінарна політика бізнесу, але 
розрив між словом і ділом не завжди дозволяє створити позитивну атмосферу та сильну корпоративну культуру 
в компанії. 
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В Україні і світі посередницька діяльність стає все більш актуальним напрямом бізнесу. Постійно 

відбувається розширення переліку посередницьких послуг, що затребувані як серед виробників, так і серед 
споживачів. Розвиток посередницької діяльності в сфері логістичних послуг має на меті прискорити та 
спростити організацію логістичних потоків, скоротивши витрати на організацію найефективніших логістичних 
ланцюгів. Особливість розвитку логістики на даному етапі полягає в тому, що це поняття починає виходити за 
межі товарно-складської логістики, та переходить також на логістику сфери послуг. Незважаючи на широкі 
можливості оптимізації процесу надання послуг завдяки використанню базових принципів логістики, 
скорочення витрат через оптимізацію логістичних ланцюгів надання послуг, та, як результат, підвищення 
ступеню задоволення споживачів, це питання ще недостатньо вивчене, що робить тему особливо актуальною.  

Посередництво в організації комерційних операцій ґрунтується на принципах логістики і вимагає 
більшої уваги для здійснення ефективного логістичного консалтингу посередницької діяльності. Логістичний 
консалтинг допомагає орієнтуватися у виборі стратегій розвитку організації, особливо в сучасній Україні, де 
нове покоління керівників потребує серйозної теоретичної та практичної бази, що дозволяє осмислювати що 
відбуваються зміни, визначати тенденції соціально-економічного розвитку та керувати ними [1].  

Аналіз останніх публікацій показав, що існує багато досліджень, які  сфокусовані на науковому 
узагальнені практики консалтингової роботи й присвячені розв’язанню проблем, пов’язаних із забезпеченням 
ефективності взаємодії учасників консалтингового процесу. 

 Вагомий теоретичний внесок у вивчення принципів взаємодії консультантів та клієнтів закладено в 
працях М. Кубра, Е. Шейна та  Р. Ліппіт. Подальший розвиток наукових досліджень представлено у працях як 
закордонних так і вітчизняних учених, серед яких слід виділити, А. Буоньо, А. Верра, Ю.В. Чернова, В.А. 
Верби та ін. Питання логістичного консалтингу розглядаються у роботах таких авторів: Г. І. Фалецька, В.Г. 
Алькема, О.С. Кириченко, В.М. Кислий, О.А. Біловодська, О.М. Олефіренко,  О.М. Соляник тощо. 

Наразі існують тенденції скорочення життєвого циклу послуг, тому обумовлюють необхідність 
створення та виведення на ринки нових видів послуг. Вирішення цього завдання вимагає також  прискорення 
процесів логістичного консалтингу. Розв’язання зазначених та інших задач неможливе в межах окремих 
підприємств з класичними підходами до управління [2]. Незважаючи на детальне обґрунтування різних аспектів 
та сценаріїв реалізації концепції сучасної логістики, питанням організаційного розвитку підприємств сфери 
послуг, а саме підприємств, що ведуть посередницьку діяльність на логістичних засадах не приділяється 
достатньо уваги.  

Тому мета роботи статті передбачає визначення сутності основних принципів логістичної концепції 
консалтингових послуг посередницької діяльності.  

Сьогодні лідерами на ринку  можуть стати підприємства, що здатні до постійних змін, модернізації 
своїх торговельних відносин. Для керівництва підприємства зрозуміло, що основними факторами 
обслуговування споживача є ціна, якість і час, тому підвищувати ефективність посередницької діяльності в цих 
напрямах. Логістичний консалтинг – це  надання інтелектуальних послуг для допомоги керівникам підприємств 
у розробці комплексних і системних рішень логістичних проблем з метою оптимізації логістичних потоків. 

Розвиток бізнесу в усіх країнах ринкової економіки опирається на потужну інфраструктуру його 
підтримки. Особливе місце в рамках цього інфраструктурного комплексу займає управлінська інфраструктура. 
Основу управлінської інфраструктури складають консалтингові фірми.  

Управлінський консалтинг – це  професійна діяльність, направлена на підвищення ефективності роботи 
менеджерів. Підприємства, що здійснюють посередницьку діяльністю з надання різних видів послуг,  
налагоджують комерційні зв’язки виробника зі споживачами. Саме тому якість сервісних послуг стає головним 
напрямом діяльності у роботі логістичних фірм.  Основне завдання полягає у створенні належних умов для 
того, щоб товари та послуги , розкидані по значній території, були б доступними у необхідній  кількості і за 
належною якістю, у такому місці і в такий час, що зручні для споживачів, клієнтів цих матеріальних благ. 

Від компетенцій та рівня обізнаності консультанта залежить успіх логістичного консалтингу. Адже 
компетентний консультант може попередити виникнення ризикових ситуацій та недопущення їх у 
майбутньому. Тільки за умови, що менеджмент підприємства і консультант діють узгоджено і цілеспрямовано, 
заради спільної мети, можна досягти бажаного результату швидко та якісно. До основних властивостей 
логістичного консультування можна віднести: підвищенні рівня інтеграції деяких чи всіх аспектів діяльності 
підприємства, що розглядаються; порівняння існуючої системи логістичного менеджменту з кращими зразками 
галузевої практики і сприйняття передового досвіду; декомпозицію відповідних видів діяльності; постійна 
роботу над підвищенням якості [3]. 
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Щодо застосування принципів логістики у вітчизняному бізнесі, можна виділити два концептуальних 
моменти логістичного консалтингу: логістичний консалтинг дозволяє об'єднати зусилля керуючого персоналу 
фірми, її структурних підрозділів і логістичних партнерів в наскрізному управлінні матеріальними і супутніми 
(інформаційними, сервісними, фінансовими) потоками в повному логістичному ланцюгу; принципи та методи 
логістичного консалтингу направлені на отримання оптимальних рішень, зокрема, мінімізацію повних 
логістичних витрат фірми [3]. 

Концепція логістики − це спосіб мислення, що визначає цілі і принципи господарської діяльності 
підприємства, сама ж логістика виступає при цьому засобом дій, засобом реалізації концепції. До основних 
принципів логістичної концепції  консалтингових послуг  можна віднести: науковість; гнучкість;  
прогресивність; збереження системи в процесі консультування; зміна системи в результаті консультування; 
наступність; конкретність; гласність; компетентність; динамічність; креативність; ефективність [4]. 

Посередницька логістика вирішує безліч питань, їх набір визначається сукупністю зовнішніх і 
внутрішніх факторів торгівлі і в першу чергу формами її організації [5]. 

Забезпечення ефективності логістичного консалтингу полягає у налагоджені процедур впровадження 
міжнародного позитивного досвіду.  Звичайно, що визначення витрат залежно від видів  діяльності та  постійне 
підвищення якості також є одними із найважливішими напрямами. 

На сьогодні в світі виділяють два основні напрямки розвитку логістики: класична логістика, або 
логістика товарних потоків, яку в закордонних джерелах ще називають  CRL (Commodity Response Logistics); 
логістика сервісних потоків, менш вивчений напрям логістики, що виник в наслідок розвитку сфери послуг, та 
має назву SRL (Service Response Logistics). 

Якщо з посередницькою діяльністю в сфері логістики товарних потоків знайома більшість спеціалістів 
сфери надання логістичних послуг, то поняття сервісної логістики залишається маловідомим як серед 
практиків, так і недостатньо вивченим науковцями. Стрімкий розвиток сфери послуг в розвинених країнах 
примушує шукати нові методи управління потоками послуг, подивитись на логістику під іншим кутом. Для 
України актуальним є розвиток постіндустріальної економіки, що має дозволити зберегти ресурси, та 
побудувати економіку майбутнього, забезпечити процвітання та підвищити добробут громадян. Це стає 
можливим завдяки орієнтації на розвиток сфери послуг,  а отже і сервісної логістики. При використанні 
логістики сервісних потоків, так само як і в логістиці товарних потоків, для аналізу ефективності  діяльності, 
вирішення завдань та поставлених задач, використання  необхідних ресурсів, управління окремими сферами чи 
навіть роботи всієї логістичної системи використовуються подібні процедури.  

Оптимізувати свою діяльність за рахунок впровадження концепцій сервісної логістики можуть, 
наприклад, такі посередницькі підприємства, що займаються: міжнародним посередництвом в сфері освіти 
(ефективне управління формуванням потоків осіб, що прагнуть навчатись за кордоном, та розподіл в просторі і 
часі потоків іноземних абітурієнтів та учнів); турагентська діяльність (налагодження безперебійного 
обслуговування потоків туристів); торгівлею (застосування логістики в організація потоків споживачів; SEO-
просуванням (логістика інформаційних потоків), і та ін. 

В Україні, логістичний консалтинг має стати невід’ємною складовою ринку посередницьких послуг, 
що вимагає структурного здвигу в концептуальному розумінні поняття логістики, та розширення меж 
використання принципів логістики за межі управління товарно-матеріальними потоками.  

Отже, використання потенціалу логістичного консалтингу не тільки в сфері виробництва товарів, але і 
в сфері виробництва та надання послуг дозволить забезпечити сталу стійкість підприємств на вітчизняному та 
міжнародному ринках, підвищити гнучкість реагування на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища, 
завдяки оптимізації процесу прийняття  міжфункціональних внутрішньофірмових рішень. 

В підсумку відзначимо, для того щоб підприємства здійснювали свою діяльність на принципах 
взаємодії, синхронізації основних бізнес-процесів та моделей планування й управління, необхідно здійснювати 
їх організаційний розвиток. Використання  сучасних логістичних концепцій консалтингових послуг 
посередницької діяльності  і є одним із стратегічних шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
бізнесу. 
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Одним з основних показників розвитку індустрії подорожей є туристський потік. В якому напрямку він 

рухається – всередину країни або регіону або з країни або регіону – залежить економічний розвиток території. 
Для залучення туристів на вітчизняний ринок основну увагу необхідно приділити рівню сервісу і цін. 
Порівнянність якості і ціни продукту принципово важлива для основного сегмента вітчизняних туристських 
підприємств. Перевага українцями пропонованого відпочинку за кордоном пояснюється помірними цінами і 
високою якістю сервісного обслуговування. 

Приведення у відповідність ціни і якості послуг, що українськими туристичними організаціями послуг 
вимагає перш за все модернізації існуючої логістичної системи туристичної фірми. 

Проблеми територіально-просторової організації систем туризму і рекреації розглянуто у наукових 
працях економгеографів О. Шаблія, М. Долішнього, Л. Гриніва, В. Кравціва, М. Лисечко; формуванню 
планувальної структури територіальних систем присвячені дослідження українських урбаністів Ю. Білоконя, 
М. Дьоміна, В. Нудельмана, Г. Фільварова, І. Фоміна, Ф. Панченко, М. Кушніренко, М. Габреля, Б. Посацького; 
внесок у розробку питань економіки й управління рекреаційно-туристичним комплексом зроблено в наукових 
працях І. Смирнова, В. Банько, Ю. Дробенка, О. Мельника, І. Швеця. 

Логістика –  це процес планування і забезпечення (включаючи контроль) ефективного і безперервного 
надходження товарів, послуг і супутньої інформації звідти, де вони створюються, до споживачів, спрямований 
на всебічне задоволення споживчих запитів 

Логістичне управління туризмом слід розглядати як цілеспрямований вплив на координацію та 
синхронізацію процесів формування туристичних потоків у взаємозв’язку надання послуг, що необхідні для їх 
обслуговування. Тому необхідно розробити практичні методи, щоб відповідати просторово-часовій 
послідовності формування логістичних систем і ланцюгів кожній бізнес-структурі туристичного бізнесу [1]. 

У туристичній сфері під логістикою розуміється: організація руху туристських потоків на основі 
грамотного управління матеріальними і інформаційними потоками; раціональна організація розробки нового 
продукту і його розподілу. Логістика охоплює всі етапи розробки туристського продукту, аж до його 
безпосереднього споживання. Завданням логістики є мінімізація витрат з доведення продукту до споживача. 

Впровадження і використання логістичних технологій в туристській індустрії дозволяє: створювати 
єдину систему обліку та контролю над формуванням і рухом туристського продукту; скорочувати тимчасові 
інтервали формування, просування і реалізації туристського продукту; автоматизувати процеси обліку і 
контролю фінансових та інформаційних потоків; скорочувати час і підвищувати якість обслуговування 
споживачів туристичного продукту; скорочувати об'єм циркулюючої в системі документації та істотно 
зменшувати кількість помилок в обліково-звітної документації. 

Об'єктами логістичного управління в туризмі є процеси формування, просування і реалізації 
туристичного продукту, а також пов'язані з ними фінансові та інформаційні потоки. [2].  

В туристичній логістиці можна виділититакі рівні: локальний (логістика туру); мікрорівень (логістика 
турфірми); мезорівень (логістика туристичної зони або туристичного району); макрорівень (логістика 
туристичної галузі країни); мегарівень (логістика туристичних макрорегіонів світу); метарівень (логістика 
світового міжнародного туризму). Туристична логістика спрямована на зміну відособленої діяльності учасників 
формування, просування і реалізації турпродукту на користь системної інтегрованої діяльності, яка 
реалізовується за принципом формування кластерних моделей туристично-рекреаційного комплексу. 

Логістичний процес по формуванню і просуванню туристичного продукту включає наступні етапи: 
дослідження, експеримент, розробку технологічної документації та навчання кадрів для формування і 
просування турпродукту, організацію та проведення реклами. 

У логістиці туристичної компанії слід звертати увагу на сфери діяльності підприємства. Важливо 
скласти чітку картину того, як це працює, враховуючи порядок процесів, що відбуваються, та показуючи 
загальний простір для компанії, так і для логістики. Логістика повинна охоплювати кожну туристичну 
компанію як частину логістичних систем і мереж не тільки в туристичній галузі, а й у всьому економічному 
комплексі країни та світу [3]. 

Систематизувати роботу туристичної компанії, та оптимізувати туристичні потоки можна за рахунок 
використання так званого логістичного ланцюга. Потреба у відповідному порядку реалізуються через побудову 
моделі логістичного ланцюга туристичного підприємства (рис. 1). 

До елементів логістичного ланцюга відносяться: концепція управління логістикою, туристична 
інфраструктура, інформаційні потоки, транспортні підсистеми (авіація, автобус, залізниця, пором тощо). 
Інтегрований логістичний ланцюг управління туризмом забезпечує синхронізацію туристів та їх 
обслуговування у часі та просторі. Поєднання логістичних функцій туристичного бізнесу в єдиний об'єкт 
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управління на основі маркетингу та новітніх інформаційно-комунікаційних технологій дозволить оптимізувати 
витрати та досягти економічних та соціальних ефектів [4]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Орієнтовна модель логістичного ланцюга туристичного підприємства 
 
Оскільки суть ланцюга туризму полягає в системній єдності економічних процесів та структур, які його 

формують, необхідно застосовувати принципи та методи інтегрованого управління логістикою всіх учасників 
формування та забезпечення туристичних потоків. Турфірма повинна мати можливість оперативно 
перебудовуватися і комбінувати різні варіанти турів. Постачальники послуг, що знаходяться у логістичному 
ланцюзі, повинні мати можливість швидкого доступу до інформації про реальний попит, що дозволить їм більш 
швидко створювати пропозицію. Цього можна досягти за рахунок: електронного обміну даними; нової 
концепції бізнесу, яка являє собою не суперництво, а партнерство і співробітництво між організаціями, які 
беруть участь в логістичному ланцюзі.  

Розкриття природи логістичного управління туризмом дозволяє нам визначити, що ряд 
взаємопов'язаних та взаємодіючих процесів логістики має синергетичний вплив на мінімізацію загальних 
витрат, оскільки система управління логістикою має властивості, якими не володіє поодинці жодна її складова 
[5]. 

Використання принципів логістики у сфері туристичних послуг можна визначити фактором реалізації 
потенціалу підвищення ефективності роботи туристичних фірм за рахунок оптимізації потоків туристів та 
інформації, що надає можливість задовольняти потреби клієнтів послугами належної якості у визначений час і в 
зазначеному місці за найнижчою вартістю. Впровадження інструментів управління логістикою туристичних 
послуг виступає в якості методу оптимізації витрат за умов збереження високої якості надаваних послуг, за 
рахунок скорочення простоїв, та синхронізації туристичних потоків, кооперації, та узгодженості в наданні 
послуги від виробника до споживача крізь всі етапи виробництва та реалізації цієї послуги.   
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Запровадження карантинних заходів та пов’язані з цим обмеження пришвидшать диджиталізацію 
управління та постачальницько-збутової діяльності  в аграрній галузі.   

Завершиться процес переходу на електронний формат ведення бухгалтерського обліку і подання 
фінансової, податкової та статистичної звітності. Навіть така, досить консервативна галузь як сільське 
господарство, особливо в частині малих і середніх господарств, швидкими темпами освоює онлайн-сервіси для 
здійснення своєї діяльності, особливо в частині постачання та збуду продукції.  

Нижче наведено ряд інформаційно-комунікаційних систем, які рекомендується (враховуючи їх 
можливості, переваги та недоліки) використовувати для відділеної роботи (табл.1).  

 
Таблиця 1 – Рекомендовані програмні продукти для дистанційної роботи за віддаленим комп’ютером 

Назва 
програми 

 
Посилання на доступ Головні характеристики,  

переваги та недоліки 

1 2 3 
WINDOWS 
REMOTE 
DESKTOP 
CONNECTION 

https://support.microsoft.com/ru
-ru/help/4028379/windows-10-
how-to-use-remote-
desktop#connect-using-remote-
desktop-connection=windows-7 

Доступно лише для ОС Windows. Можливо 
використовувати в локальній та глобальній мережі. 
Зручний софт. 

REAL VNC https://www.realvnc.com/en/ Дистанційне керування комп'ютером. 
Можливість доступу з Android-пристроїв. Сумісність з ОС 
Windows, Mac OS X, UNIX і Linux. 

JOIN.ME https://www.join.me/ Швидке підключення, зручність у використанні. 
Можливість проведення відеоконференції, передачі 
файлів. Безкоштовна версія має обмежений функціонал. 

SPLASHTOP https://www.splashtop.com/ Дистанційний доступ до файлів, додатків, відео та 
музики. Пперегляд і редагування документів Microsoft 
Office і PDF-файлів, переглядат веб-сторінок за 
допомогою браузерів. Безкоштовна та платна версії 
програми. 

LOGMEIN https://www.logmein.com/ru/pr
o 

Одночасна робота з декількома пристроями. Розроблено 
додаток, який запам'ятовує паролі, необхідні для 
створення з'єднання.  

ULTRA VNC https://www.uvnc.com/ Програма безкоштовна. Можливість підтримки 
одночасної роботи декількох віддалених пристроїв.  

CHROME 
REMOTE 
DESKTOP 

https://chrome.google.com/webs
tore/detail/chrome-remote-
desktop/gbchcmhmhahfdphkhk
mpfmihenigjmpp?hl=en  
 

Доступ до іншого комп'ютера через браузер Chrome або 
Chromebook. Переваги програми: повне шифрування всіх 
з'єднань, кросплатформенність, підтримка великої 
кількості мов. 

WEBEX FREE https://www.webex.com/ Зручний інструмент для створення загального робочого 
простору. Безкоштовна версія WebEx Free дозволяє 
одночасно спілкуватися з двома користувачами, надає 
доступ на їх пристрої, якщо потрібна технічна підтримка. 

AMMYY 
ADMIN 

http://www.ammyy.com/en/ Крихітний (0,5 Мб) виконуваний файл. Для роботи 
потрібен ID комп'ютера, до якого хочете підключитися. 
Великий вибір налаштувань автентифікації, шифрування 
даних, голосовий чат, файловий менеджер, можливість 
віддаленого перезавантаження комп'ютера. 

 
 
 
Продовження табл. 1 
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1 2 3 
MIKOGO https://www.mikogo.com/ Використовується для техпідтримки, та  онлайн-

конференцій, навчання інших користувачів і спільної 
роботи в режимі реального часу. Дистанційне керування 
комп'ютером за допомогою клавіатури і миші, 
кросплатформенність, голосовий конференц-зв'язок, 
планувальник сесій, запис сесій, чат. 

Джерело: систематизовано автором на основі [1] 
 
Актуалізується питання використання хмарових сховищ інформації для зберігання облікових та інших 

даних, а також їх використання кількома користувачами одночасно в режимі реального часу. Хмарове сховище 
(англ. cloud storage) – це модель зберігання даних на віддалених серверах,  які належить хостинговим 
компаніям. 

Нижче наведено ряд таких хмарових сховищ, які рекомендується (враховуючи їх можливості, переваги 
та недоліки) використовувати для зберігання інформації з можливістю одночасного використання такої 
інформації кількома користувачами в режимі реального часу (табл.2).  

Таблиця 2 
Рекомендовані онлайн-сховища для зберігання інформації та її  одночасного використання кількома 

користувачами в режимі реального часу 

Назва 
сховища  Режим доступу до сховища  

Обсяг 
безкоштовного 

розміщення  

Кількість 
учасників Вартість доступу 

Google 
Drive 

https://www.google.com/drive/ 15 ГБ Необмежено* 100 ГБ – 541,62 грн/рік;  
200 ГБ – 812,56 грн/рік;  
2 ТБ – 2709,16 грн/рік. 

Microsoft 
OneDrive 

https://www.microsoft.com/uk-
ua/microsoft-
365/onedrive/online-cloud-
storage 

5 ГБ Необмежено* 100 ГБ – 708,00 грн/рік; 
1 ТБ –1899,00 грн/рік; 6 
ТБ – 2599,00 грн/рік. 

iCloud https://www.icloud.com/ 2 ГБ Необмежено* 50 ГБ - $0,99** 
200 ГБ - $2,99** 
2 ТБ - $9,99** 

DropBox https://www.dropbox.com/ru/ 2 ГБ Залежить від 
обраного 
тарифного 
плану. 

$19,99/міс*** 
$15/міс*** 
$25/міс*** 

Mega https://mega.nz/ 15 або 50 ГБ Необмежено $4,99/міс 

* За наявності відповідного посилання у користувачів. 
** У країнах і регіонах, де немає підтримки місцевої валюти (наприклад, в Україні), плата за збільшення 
обсягу сховища стягується в доларах США. Вартість вказана за 1 місяць. 
*** За кожного нового користувача; 

Джерело: систематизовано автором на основі [2;3] 
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