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Today it is difficult to name a more important and diverse field of activity than management, 

which significantly affects the development not only of an individual organization, but also the 
efficiency of production and quality of service. In Ukraine, unfortunately, so far we have little 
progress in the development of theoretical and practical management, due to insufficient knowledge 
in this area, which is reflected at the level of Ukrainian business in world economic rankings. 

Modern managers face problems that were impossible to imagine decades ago, so it is 
important to introduce a hybrid approach to the management process, which will create 
opportunities for rapid adjustment and change of priorities, greater flexibility and adaptability to 
constant innovation, more detailed assessment of time and cost. risk processing and analysis of 
competitors, redistribution of resources and quality business administration. This will explain and 
influence consumer behavior, paying special attention to the study of reputational factors that affect 
the level of social responsibility of the company [1]. 

The dynamics of the competitive market and socio-economic factors that affect both micro 
and macro levels, modern pressure factors - from cyber threats to the reputation of social networks 
provoke consideration of the above issues and the solution of modern management problems. 

First, the business of our country, and not only ours, is aimed at making big profits. This 
goal is generated not only by a lack of knowledge of the basics of management, its methods and 
new approaches, but also by the economic situation, which determines the interest mainly in 
finance. Therefore, now is the time to decisively break the stereotypes of thinking and develop the 
intellectual potential of managers. It is important to train managers, improve their skills, continuous 
self-development, which will provide an opportunity to understand the main purpose of 
management [2, 3]. 

There is another problem with focusing only on quick profits - ignoring the interests of 
consumers. That is, customer focus in the management of the organization in our country is 
minimal. But you need to understand that making a profit is possible only through customers, 
because formally we can say that the business exists for consumers, not for management. And if 
you adhere to this view, then the corresponding profit will be a logical consequence of such 
activities, based on the interests and capabilities of the client. 

Secondly, another problem is competition. It is often observed that organizations destroy 
each other because people do not know how to cooperate, especially if the industry is highly 
competitive. At the moment, the market is full, especially when it comes to the beauty industry, 
online business, perhaps the IT sector still has room for new structures. On the other hand, 
competition to some extent has a positive moment, especially for customers. After all, it is 
competition that motivates organizations to develop, improve, apply new technologies and monitor 
quality [4]. 

Common in management is also the manager's focus on himself, his complacency. It often 
happens that the leader is convinced that he is doing the right thing and he does not need to doubt, 
consult and agree with others. They have a peculiar position: failure is a mistake of workers; 
success is a result of work of the head. This problem indicates an inability to share success with 
employees and because of this there are difficulties in the proper delegation of authority. Because it 
is the employees who directly influence the success of the organization and in general each 
individual may be obliged to fill the teamwork with something positive, new and interesting, so, 
first of all, you need to pay attention to motivating staff to work productively. For example, 
common incentives are professional development (trainings, seminars, conferences), career 
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opportunities, vouchers and medical care at the expense of the company, car, mobile 
communication. 

Another shortcoming of Ukrainian management is the preservation of the inviolability of 
existing processes and the neglect of change. Of course, you should be proud of your achievements, 
but the invariability of strategies will not lead to success. That is, strategy is not static, but 
movement; a plan that is developed and implemented within a specific situation, based on the 
strengths and weaknesses of the organization, taking into account opportunities and threats, internal 
and external environment. The external environment is particularly unstable now, and therefore the 
result of past strategies is not always satisfactory. We believe that this problem of "static" in 
modern business in its essence and scale is the most important. 

No less important is the spread of internationality in Ukrainian business. A successful 
manager nowadays must be competent in national characteristics and take into account the 
uniqueness of ethnic cultures, so that there is no ambiguity in the work processes. 

To solve the above problems, we suggest you listen to the following suggestions: develop 
their workers, as unskilled workers will not be able to qualitatively achieve the goals; pay attention 
to the interests of the consumer, pay attention to the study of the external environment (needs, 
capabilities of customers); to develop the ability to prevent problems and effectively address crisis 
issues in the organization; to implement programs of organized action in the team, to establish a 
successful corporate climate, which is the key to success; step by step to implement modern 
methods in the management system; adhere to the law of common goals and socialization of the 
individual (giving each employee the opportunity to make suggestions and ideas to improve the 
work of the organization); to improve the system of selection, continuous training and staff rotation. 

That is, a modern manager for the effective management of the organization in modern 
conditions must have the following features: deep immersion in the process of personnel 
management; self-confidence and ability, but the ability to perceive failure as a temporary 
phenomenon; respect for people, fidelity to the word; devotion to the company; high 
professionalism, availability of relevant knowledge, skills, abilities, business and personal qualities; 
the presence of intuition, creative thinking, sensitivity to changing market needs and related 
innovations; flexibility and mobility; ability to form a team, select staff; knowledge of 
competitiveness factors and ability to develop competition strategies; ability to quickly navigate in 
changing situations of economic conditions; willingness to take risks. 

It can be concluded that the effective management of the organization requires appropriate 
knowledge, skills and abilities in the field of management. And although Ukraine has so far made 
little progress in this area, there are many options for solving these problems. It is necessary to 
begin to widely implement modern management methods: values, rules, ethical norms of today and 
also pay attention to national characteristics, build a rational system of management. 

References: 
1. Bordun I. Modern problems of management in Ukraine. Actual problems of management 

and public administration in the conditions of innovative development of economy: All-Ukrainian 
scientific and practical Internet conference with international participation - 2020. - Access mode: 
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38791/1/65. pdf. 

2. Zamlynskyi V.A. Impact of Corporate Culture on the Company's 
Development/Accounting and Finance/ - 2019. № 1(83). - С. 145-151. Yevdokimova, M.; 
Zamlynskyi, V.; Minakova, S.; Biriuk, O.; Ilina, O. 2019. Evolution of corporate social 
responsibility applied to the concept of sustainable development, Journal of Security and 
Sustainability Issues 8(3), 2019. Р.473-480. https://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(14)  

3. V. Zamlynskyi, O. Stanislavyk, O. Halytskyi, M. Korzh, N. Reznik. Conflict Dynamic 
Model of Innovative Development in the System of Ensuring Competitiveness of an Enterprises, 
International Journal of Scientific & Technology research, Vol.9, issue 2, pp. 5322-5325, 2020. 



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

6 

http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/Conflict-Dynamic-Model-Of-Innovative-Development-In-
The-System-Of-Ensuring-The-Competitiveness-Of-An-Enterprises.pdf  

4. Adil Mohamed Abdalla Sultan Al Ali, Zamlynskyi V.A., Buzunar A.V. The components 
of a successful business: quality of personnel, conflict and communication / Economics, 
management and business administration in the system of cross-border cooperation: a collection of 
scientific works of the I International European scientific-practical conference (Kyiv, October 22-
23, 2020). K.: PZVO "International European University", 2020. 
http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/9652/1/zbirnik.pdf#page=54 

5. Current developments in management of human resources / V. Zamlynskyi, A. Livinskyi, 
I. Zakharkiv, T. Korneeva // Knowledge management competence for achieving competitive 
advantage of professional growth and development: Collective monograph. – Riga: BA School of 
Business and Finance, 2021. – P. 252–265. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10569 

 
 
 

MANAGERS' COMMUNICATION COMPETENCE 
 

А.V. Buzunar, Adil Mohamed Abdalla Sultan Al Ali 
State University «Odessa Polytechnic» 

Odessa, Ukraine 
 
Communication management solves the issue of managing social communications in 

business, using the patterns of exchange of information and intellectual property in order to 
implement optimally favorable business processes, form and maintain a business reputation in the 
process of forming and developing economic systems. The global modernization of the structure of 
business administration of the enterprise entails the evolution of new departments and the 
disappearance of old ones, and new communication technologies change the structure of 
interpersonal relations within the company. Many market participants do not realize that effective 
communication at all levels - with the consumer, with the supplier, with your own employee - is an 
important business resource, just like finances or time. Currently, enterprise management models 
cannot exist without a streamlined process of effective communications. High-quality management 
is based on the principle that all participants in the process have equal access to all types of 
necessary information, actively interact with each other, thus creating conditions for decision-
making and successful work [1-3]. 

Communication has become an integral part of the management of an organization. After 
all, irrational communications contribute to the delay in making decisions that give rise to 
misunderstandings. This leads to the fact that the organization cannot effectively respond to internal 
and external changes, and accordingly leads to ineffective management. 

Communication management in the organization acts as a model through which the 
connections of the internal and external environment are carried out. Despite the significant 
contribution of researchers to the issue of communications, today there is no comprehensive 
approach to creating an effective communications strategy. 

Revealing the role of communication management as an important factor in the effective 
management of an organization, it is necessary to note its dual nature. On the one hand, 
communication management is an integral theory of the management of economic systems. He 
studies the interaction in time and space of elements that effectively use all types of capital of 
economic systems, and also learns the patterns of exchange of information, knowledge in the 
process of formation and development of the economic system. On the other hand, communication 
management is seen as an independent professional activity of the producer, intermediary and 
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consumer (subjects and objects of the economic system) to implement a communication strategy 
formed in accordance with the motives, interests and specific goals of everyone [2,4]. 

Generalization of literature sources and own research allow us to conclude that 
communication management is a purposeful influence on the team of communications workers of 
the enterprise or individual performers to ensure the reception, processing, accumulation, 
transmission of timely and undistorted information to appropriate levels of management (points of 
responsibility). If a distortion or unplanned delay in the transmission of information is detected in 
the communication management system, then such an element of the communication system as 
regulation is activated, and the system "restores" its functions for the transmission of timely and 
undistorted information. 

Communication management uses the following technologies and tools: 
– public relations; 
– relations with shareholders, investors and partners (investor relations); 
– branding; 
– image formation and reputation management; 
– connections with mass media; 
– promotion plan. 
The synergetic effect of the use of technologies and tools of communication management is 

to achieve an effective end result of the economic system. In any case all communicative functions 
must achieve such a degree of unification that the organization (industry, enterprise, region, etc.) 
"spoke with one voice." This can serve as another argument in favor of integrated communication 
as the basis of communication management [5]. 

The role of communication management, first of all, is that information is provided to all 
types of management, because information is an important resource, and the main technology - 
communication, without which the management process becomes impossible. Communication will 
be considered successful if it is complete. The sender transmits the information to the recipient, the 
latter must fully understand the content. The successful communication process depends on the 
construction of the information message by the sender (which should be consistent): attracting 
attention - interest - transition to the main part - clarification of details - discussion - conclusion. 

The expected result of proper (successful) communication is a change in the behavior of the 
recipient. 

The manager's communication is mainly an interaction with the staff of the organization in 
order to: 

– receiving or communicating information necessary for the quality performance of 
functional and job responsibilities; 

– meeting a person's own need for communication; 
– the actual impact, ie managing people's behavior, their attitude to tasks and more. 
Internal communications will be divided into the following types: 
– horizontal (communications between equal members of the team or between equal 

hierarchically heads of different units); 
– vertical (between managers and subordinates). 
In order to establish the interaction of all types of communications, it is necessary to apply 

such a set of measures as the system of internal communications. After all, each of these species is 
not perfect. Studies show that the effectiveness of horizontal communications is close to 90%, while 
vertical - only 20% (ie only one-fifth of the information). That is, we can conclude that the 
management of the organization receives only a small part of the information from employees. 

The ideal model of communication in the organization is when all management decisions are 
communicated to employees, and the decisions themselves are based on information coming from 
different departments under the condition of established connections. With the establishment of a 
system of established relationships, the organization receives a significant reduction in staff 
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turnover and corporate values. This is important for organizations that have geographically remote 
units. 

In order to build an effective communication system in the organization you need to use all 
possible resources and channels. The HR department should keep employees informed of all news, 
mission, strategy and goals of the organization. Effective communications should be characterized 
by clarity, simplicity, reliability, which in general will contribute to their adequate understanding. 
Often, modern managers neglect to establish effective communication flows within the organization 
due to employment, their own negative attitude to communication interaction, which negatively 
affects the image of the leader and the process of manageability. 

The events of recent years are increasingly influencing the processes of social 
communication both within the organization and between the organization and its environment. 
Control theory in modern conditions is undergoing radical changes. To strengthen its position in the 
market, a modern company needs radical quantitative and qualitative transformations of 
information, as well as technical, socio-cultural and managerial components of micro and macro-
communication processes. We classify the former as consumers, suppliers, customers and 
competitors, and the macroenvironment is formed with the help of the influence of political, legal, 
socio-cultural, economic, technological, national and religious processes, and also includes the 
unconditional influence of physical and geographical factors. The degree of influence of individual 
components of the macroenvironment on different organizations is different. In particular, the 
degree of influence manifests itself in different ways depending on the size of the organization, its 
industry affiliation, and territorial location. For example, large organizations and companies are 
considered to be more dependent on the macroenvironment than small ones [6]. 

To study the factors affecting each individual company, it is necessary to reveal those trends 
that are characteristic of changes in the state of individual important parameters, and try to predict 
the direction of development of these sources, thus a properly constructed analysis system will 
make it possible to analyze and assess the possible threat to the organization and open the 
variability of implementation. strategies of the organization in the future. 

In management science, the idea of the importance of the external environment and the need 
to take into account forces external to the organization appeared in the late 50s. XX century. This 
became one of the most important contributions of the systems approach to the science of 
management, as it emphasized the need for leadership to view its organization as a whole, 
consisting of interconnected parts, entangled in turn with links with the outside world. 

Macro environmental factors [7]: 
1. The economic environment reflects the general economic situation in the country or 

region in which the organization operates. Studying it allows you to understand how resources are 
formed and allocated. 

2.  The legislative / political dimension includes federal and local statutes, as well as 
political actions aimed at establishing control over the actions of the company. Analysis of legal 
regulation gives an organization the opportunity to determine for itself the permissible limits of 
action in relations with other subjects of law and acceptable methods of defending their interests. 

3. The importance of the social component is very high, because it affects both other 
components of the macroenvironment and the internal environment of the organization. Social 
processes change relatively slowly. However, if there are certain social changes, then they lead to 
many very significant changes in the environment of the organization. Therefore, the organization 
must seriously monitor possible social changes. 

A lot of companies make a dedicated effort to maintain good relationships with the 
communities in which they operate. These efforts can take the form of funding local schools, 
charities, organizing community events, or supporting young talents. Many theaters, concerts, etc. 
depend on donations from corporations as noted in their programs. 

4. Analysis of the technological component allows you to see in a timely manner the 
opportunities that the development of science and technology opens up for the production of new 



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

9 

products, for the improvement of manufactured products and for the modernization of the 
technology for its manufacture and sale. Advances in science and technology bring tremendous 
opportunities and equally tremendous threats to firms. The enterprise must determine what new 
items appear in its environment, what is dangerous and what can be a source of development. 

5. Geographic component 
The company, when offering its products, recognizes that it is impossible to appeal to all 

customers at once, since they are very numerous, have a variety of tastes and differ in the style of 
purchase. To divide consumers into groups, according to the identified differences in needs and 
various characteristics, market segmentation is carried out. 

6. International processes 
The international dimension of the external environment refers to events occurring abroad in 

the country of origin of the organization and analyzes the opportunities for this organization to 
develop business abroad. 

It should be noted that this dimension is a context that affects all other aspects of the 
external environment. New competitors, buyers and suppliers appear from the international 
environment, it also forms new social, technological and economic trends.  

High-quality administration implies the presence of such an important competence as the 
communication skills of a manager in all areas: financial, economic, social, environmental, 
political, moral and ethical and requires a system of knowledge of the laws of information 
exchange, which is an effective business resource and intellectual property in the diagnostic process 
state, formation and implementation of a set of capabilities for enterprise management. 
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Забезпечення стійкого розвитку економічних систем – це першочергове питання 

розвитку у всьому світі. Дана проблема привертає все більше уваги в останні десятиріччя у 
зв’язку зі всезростаючими дискусіями про: зростання виробництва матеріальних благ, 
виснаження природних ресурсів, наростаюче розшарування громадянського суспільства та 
забрудненням навколишнього середовища. 

Тому, важливо визначати і проаналізувати можливі проблеми, а також своєчасно 
оцінити потенціал підприємств і встановити способи підвищення стійкості їх розвитку. 

Ключовою особливістю забезпечення ефективного функціонування підприємства є 
економічно грамотне управління його фінансово-господарською діяльністю, збереження 
стійкого конкурентоспроможного стану, а також досягнення лідерства. Для розробки 
методики забезпечення стійкого розвитку необхідно визначити поняття «стійкий розвиток». 
Наразі, це поняття слід розглядати, як найважливіший інструмент оцінювання ефективності 
підприємства. 

Вперше термін «стійкий розвиток» виник у 70-х рр. ХХ ст. у зв’язку з початком 
бурхливого переходу наукових знань у сферу соціально-економічного розвитку. Широкого 
розголосу концепція стійкості розвитку вперше отримала в 80 р. ХХ ст. у Всесвітній стратегії 
збереження природи. А в 87 р. ХХ ст. Міжнародна комісія з навколишнього середовища і 
розвитку в доповіді «Наше спільне майбутнє» звернула основну увагу на необхідність 
«стійкого розвитку», при якому «…задоволення реальних потреб не підриває здатність 
задовольняти власні потреби майбутніх поколінь». Становлення концепції стійкого розвитку 
підняло питання про достатність концепції необмеженого економічного зростання. В одному 
з документів Конференції ООН (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 1992 р.) по навколишньому 
середовищу і розвитку «Порядку денному на ХХI ст.» відзначається, що принцип 
максимізації прибутку призводить до виснаження, як природних, так і соціальних ресурсів, 
на яких базується «…виживання біологічних видів і добробут людей» [1]. 

Розглянемо критерії формування стійкості розвитку підприємства: 
1. Стійкість, як «благополучне фінансове становище підприємства». Фінансова 

стійкість підприємства обумовлюється співвідношенням вартості матеріальних ресурсів, а 
також власних і позикових джерел їх формування. Сутністю фінансової стійкості виступає 
забезпеченість запасів джерелами формування, а платоспроможність відтворює її зовнішній 
прояв. 

2. Забезпечення стійкості розвитку підприємства пов’язується з поняттями 
«мобільності» і «гнучкості» (здатності системи адаптуватися до нових умов і сприймати 
нововведення при виникненні відхилень від наявних умов). 

3. Стійкість, як «надійність» (властивість системи зберігати здатність виконувати 
задані функції в певному обсязі при заданих умовах). 

4. Термін «стійкість» пов’язується з поняттям «стабільність», тобто можливості 
системи підтримувати себе в умовах, що змінюються, стабільність розуміється як одна з 
характеристик стійкості підприємства. Якщо враховувати тривалий аналіз функціонування 
підприємства, то важлива стабільність, яка виражається на значних інтервалах часу. З іншого 
боку, стабільність підприємства не ідентична його стійкості, а тільки значуща 
характеристика цього поняття. 
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5. Іноді «стійкість» з’єднують з поняттям «бездоганна репутація», тобто позицію 
збереження його ділових зв’язків і репутації, що дає можливість продовжувати ведення 
справ навіть при зміні складу засновників або при відчуження підприємства. 

6. Стійкість – це певна «рівновага». В якості теоретичної основи даної позиції 
виступає теорія функціонування динамічних систем. Для позначення стану динамічної 
рівноваги системи використовується таке визначення: «…стійкість є біхевіорестичим 
терміном і визначається при вивченні роботи системи» [2]. Напрямок діяльності системи 
визначається стійкою порівняно з певною сферою фазового простору, якщо, поєднавшись 
всередині цієї сфери, вона її ніколи не залишає. Поле системи щодо даної сфери стійке, якщо 
формуючі його лінії функціонування щодо неї є теж стійкими. 

Таким чином, поняття «стійкість підприємства» має свою специфіку, пов’язану з 
умовами реалізації на підприємстві – діяльності, спрямованої на забезпечення стійкості. 
Забезпечення стійкості підприємства – не просто «…заняття певної ніші ринку, що дає 
можливість реалізовувати продукцію», і не тільки розвиток таких характеристик, як 
«конкурентоспроможність товарів і послуг, висока ліквідність і фінансова стабільність, 
гнучкість і швидкість реакції на зміну кон’юнктури ринку, інноваційна активність» [3]. 
Необхідно виходити з того, що забезпечення стійкості підприємства є своєчасним 
виявленням і нейтралізацією загроз для досягнення планових показників, і гранично швидкої 
ліквідації відхилень від плану, які викликані цими загрозами. 

Управління стійкістю розвитку підприємства формується на управлінні факторами 
внутрішнього і зовнішнього середовища [4]. Внутрішня стійкість підприємства залежить, від 
вартісної і матеріально речової структури виробничого процесу, фінансового обороту, 
організації роботи, інноваційної діяльності та такої їх динаміки, при якій отримують 
стабільно високі результати. В основі досягнення внутрішньої стійкості лежить реалізація 
принципу швидкого реагування на зміни різних її факторів. 

Зовнішня стійкість обумовлюється постійністю економічного середовища, в якому 
реалізовує свою діяльність підприємство. Встановлюється запасом міцності системи, що 
захищає підприємство від негативних факторів, і досягається державним регулюванням 
ринкового середовища, тобто певною системою управління в масштабах країни. 

До того ж зовнішня стійкість підприємства визначається його: конкурентним 
потенціалом і часткою ринку, рівнем ділової активності, налагодженням його ресурсного 
забезпечення. Характеризується здатністю підприємства до надання нових послуг, до 
впровадження нових способів і технологій організації праці, його сприяння щодо зростання 
рівня соціальної забезпеченості працівників і добробуту суспільства. 

 
Література: 
1. Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. Київ: Геопринт, 2006. 

200c. 
2. Мельник Л.Г. Поняття про сталий розвиток. Суми: Університетська книга, 2007. 

442c. 
3. Білявський В.М. Розробка програми управління соціально-економічним розвитком 

торговельного підприємства. Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. 
№ 1 (45). С. 72–76. 

4. Білявський В.М., Шепута М.М. Реалізація інноваційних проектів як фактор 
підвищення конкурентоспроможності підприємства. Сталий розвиток економіки. 1’2018. 
№ 38. С. 131–140. 
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ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦIЇ ВИКЛАЧIВ I НАУКОВО-ДОСЛIДНА ДIЯЛЬНIСТЬ 
СТУДЕНТIВ 

 
О.В. Балахонова, д.е.н., професор  

Вінницький інститут Університету «Україна" 
Вінниця, Україна 

 
Проектування системи, метою якої є формування творчого технічного фахівця, 

стикається з певними труднощами, пов'язаними з відсутністю досвіду організації та 
забезпечення функціонування системи науково-дослідницької діяльності студентів 
викладацьким, науковим і адміністративно-управлінським персоналом університету [1]. 
Недостатній досвід педагогів в питаннях методології науково-технологічної творчості, 
відсутність навчальних програм з вивчення основ психології творчості і теорії винахідництва 
диктують необхідність ознайомлення викладачів з теоретико-методичними основами, 
практикою організації та забезпечення функціонування системи науково-дослідної роботи 
студентів (НДРС). 

Особливістю розробленої в нашому дослідженні системи підвищення кваліфікації 
викладацького та адміністративно-управлінського персоналу університету щодо організації 
та функціонування НДРС є безперервне поетапне знайомство викладачів з основами 
науково-технологічного творчості і наукових досліджень в системі спецкурсів по єдиній 
проблемі «Основи науково-технологічного творчості і наукових досліджень» (рис. 1).  

 
Додаткова система формування знань і умінь викладацького та адміністративно-управлінського 
персоналу університету в області науково-технологічної творчості 
 

Вивчення загальних законів, діалектики 
розвитку творчості технічних систем 

 

Вивчення технології науково-
технологічного творчості 

Вивчення психології творчості в науці і 
техніці 

Підсистема по психології вивченню 
творчості в науці і методології науково-

технологічного творчості 
Вивчення соціальної психології колективної творчої роботи 

 
 
Безпосередню участь викладацького та адміністративно-управлінського персоналу університету в 

науково-дослідній роботі 
 

Рисунок 1 – Система спецкурсів з проблеми «Основи науково-технічної творчості та 
наукових досліджень 

 
Так, наприклад, після знайомства з основами організації розумової праці викладачі 

вивчають основи філософії психології науково-технологічної творчості. В курсі по 
психології творчості вивчаються основні етапи процесу творчості, шляхи формування 
творчих задатків, здібностей, мотивів творчості, шляхи управління психологічними 
факторами особистості, включаючи і елементи соціальної психології. В умовах швидкого 
зростання і старіння науково-технічної інформації зростає значення теорії винахідництва, 
дисципліни, що вивчає загальні закономірності, діалектику розвитку технічних систем як 
процесу вирішення їх технічних і фізичних суперечностей [3]. При вивченні теорії 
винахідництва дуже важливо усвідомити закони розвитку систем (перехід системи в 
надсистему, збільшення ступеня ідеальності та ін.) І їх зв'язок із загальними законами 
діалектики. Далі викладачі знайомляться з технологією творчості, метою якої є формування 
знань і умінь з області методів пошуку нових науково-технологічних рішень, стратегії і 
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тактики творчості в техніці. В рамках курсу «Основи наукових досліджень» викладаються 
особливості методології науково-технологічного творчості в області науки [2]. Завдання з 
вивчення методології наукового дослідження полягають у формуванні знань і навичок 
викладацького та адміністративно-управлінського персоналу з проведення етапів науково-
дослідної роботи. 

Аспект науково-дослідницької роботи в системі підвищення кваліфікації та 
загального рівня професіоналізму викладацького та адміністративно-управлінського 
персоналу коледжу розглядався в нашому дослідженні не тільки в напрямку, пов'язаному з 
вивченням теоретико-методологічних основ і практикою організації НДРС в університеті, а й 
шляхом залучення викладачів до проведення педагогічних і методичних мікродослідження, 
результатом яких є: новий зміст навчальної програми; професійно-орієнтовані спецкурси; 
опис нових авторських підходів до вирішення певної навчального завдання, опис 
використовуваної технології навчання; розробка навчальних посібників. 

Для творчої реалізації високого професійного потенціалу педагогів слід розробити 
програму «Викладач – активний учасник дослідницької діяльності». У процесі залучення 
викладацького та адміністративно-управлінського персоналу університету до НДРС був 
чітко окреслено коло науково-дослідницьких проблем освітньої установи, що дозволило не 
тільки визначити повну картину стану дослідно-пошукової методичної роботи, але і 
прогнозувати її результати (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Етапи реалізації програми «Викладач – активний учасник дослідницької 
діяльності» 

1 Етап діагностики методичних і 
дослідницьких інтересів педагогів 

Карти творчих інтересів педагогів 
Індивідуальна програма дослідницьких проектів педагогів 

2 Етап творчої причетності 
Науково-теоретичний семінар 
Індивідуальна науково-творча і методична консультація 
Школа молодого дослідника 

3 
Етап апробації та активного 
впровадження в навчальний 
процес історичних ідей 

Предметні теоретичні семінари 
Експертиза методичних ідей педагогів (в циклових 
комісіях або творчих лабораторіях) 
Експериментальні програми, заняття, уроки, семінари, 
практикуми, спецкурси 

4 
Етап атестаційної презентації, 
участі в науково-практичній 
конференції 

Презентація науково-методичної та дослідницької роботи 

Науково-практична конференція 

 
Таким чином, головним завданням підготовки та підвищення кваліфікації 

організаторів і керівників науково-дослідницькою діяльністю студентів стало ознайомлення 
їх з теоретико-методичними основами, практикою організації та ведення науково-дослідної 
діяльності в коледжі шляхом залучення до проведення педагогічних і методичних 
мікродослідження. При цьому зміст такої підготовки з метою підвищення кваліфікації 
викладацького та адміністративно-управлінського персоналу університету ґрунтувалося на 
загальному методологічному підході до проблеми виховання творчого фахівця з 
урахуванням сучасних досягнень теорії науково-технологічної творчості. 

Література 
1. Дресвянников В.А. Управление знаниями организации: учебное пособие. Москва: 

КНОРУС, 2016. 344с. 
2. Захарченко В.И., Меркулов Н.Н. Политика научно-технологического развития 

региона. Одеса: ОЮН ХНУВД, 2007. 48 с. 
3. Шкарлет С.М., Микитенко В.В. Трансформація уявлень про стале господарювання 

і можливості науково-технологічного розвитку. Наука і наукознавство, 2020. №4 (110). С. 6-
23 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: СПЕЦИФІКА, СТОРОНИ, СТРУКТУРА 
ВЗАЄМОДІЇ 

 
М.М. Ксенофонтов, к.е.н., старший науковий співробітник 

Л.О. Дуднік  
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»  

Київ, Україна 
 

У процесі ринкового трансформування економіки України важливим є вивчення 
світового досвіду та опрацювання на практиці різних способів поєднання зусиль держави та 
приватної ініціативи для вирішення різних суспільних проблем. У класичній економічній 
теорії, починаючи з поглядів Адама Сміта, вказувалось на універсальність ринкового 
механізму та впливу так званої «неспостережної руки» ринку при збалансуванні попиту та 
пропозиції [1]. Зазначене можна інтерпретувати наступним чином: сукупність різних груп 
людей, які діють у власних інтересах, досягають узгодженості своїх різноспрямованих дій, 
забезпечуючи вирішення суспільних проблем при досягненні раціонального, з суспільної 
точки зору, порядку використання ресурсів.  

З розвитком ринкової економіки багато вчених, експертів та суспільних діячів 
відзначали прояв таких проблем як провали ринку. Узагальнення сукупності різних провалів 
ринку [2] дало нам підстави щодо їхнього узагальнення до таких найбільш поширених як: 
прояв недобросовісної конкуренції, асиметричний розподіл інформації, прояв зовнішніх 
ефектів (екстерналій), відсутність суто ринкових механізмів вирішення суспільних проблем.  

За цих умов в багатьох державах опрацьовувалися механізми поєднання зусиль 
держави та приватного бізнесу. Одним з проявів такої взаємодії стало формування державно-
приватного партнерства (далі ДПП) як механізму поєднання зусиль держави та суб’єктів 
приватного підприємництва. У даному контексті хочеться зазначити про наявність двох 
моделей ДПП. Так, за однією User-pay основний тягар оплати за витрати проєкту 
покладаються на користувача. У той час як за другою - government-pay – оплата проєкту 
здійснюється державою. Слід відзначити, що першу модель використовують до 
високоприбуткових об’єктах ДПП, одним серед яких є порти. У той час як друга модель 
знайшла своє застосування до об’єктів соціальної інфраструктури [3]. 

На практиці відзначається існування множини учасників державно-приватного 
партнерства. Різні конфігурації ДПП можуть включати наступні сторони: уряд, замовники (в 
Україні це може бути певний Центральний орган виконавчої влади), спонсори та фінансові 
сторони проєкту, оператори проєкту, інженери, підрядники, постачальники, треті сторони 
проєкту (такі як з консалтингового або технічного забезпечення).  

Впорядкування взаємодії між цими сторонами узгоджується як правило на основі 
різних видів договірних угод. Узагальнено структура системи взаємодії між різними 
сторонами у межах реалізації договорів державно-приватного партнерства показана на рис. 
1. При цьому обов’язково слід зазначити, що фактична структура ДПП залежить від 
специфіки предмету партнерства, моделі партнерства, яка обрана основою взаємодії у межах 
ДПП, типу партнерських відносин тощо.  

Практикою здійснення господарської діяльності у різних країнах світу доведено 
доцільність взаємодії між державним та приватним партнерами. Даний блок проблем 
викликає широкий інтерес і з боку науковців. Так, в економічній теорії, питання державно-
приватного партнерства досліджувалося у межах теорії контрактів. Одним з перших авторів з 
дослідження зазначених питань вважається Олівер Харт [4].  
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Рисунок 1 – Узагальнена структура системи взаємодії у межах реалізації договорів державно-
приватного партнерства 

 
У науковій літературі та у практичних дослідженнях державно-приватне партнерство 

порівнюють з традиційними державними закупівлями інфраструктурних послуг. При цьому 
відміною ДПП є його диференціювання за різними етапами (наприклад, етапи будівництва та 
експлуатації) із різним співвідношенням обов’язків та повноважень між державним та 
приватним партнерами.  

У зв’язку з цим важливим є збалансування взаємодії між державним та приватним 
партнерами як з теоретичного, так і з практичного підходів.  
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СКЛАДОВІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ю.П. Воржакова, к.е.н., старший викладач,  
І.С. Лінива 

Національній технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Київ. Україна 
 

Корпоративна культура є важливим ресурсом організації і її значимість важко 
переоцінити. Вона є інструментом менеджменту, приймає участь у формуванні іміджу 
організації та постає як сукупність принципів, цінностей, правил, традицій і норм, на яких 
базуються всі відносини в організації, як із працівниками, так і з іншими сторонами взаємодії 
[1, с. 177]. 

Предмет розгляду корпоративної культури є приклад того, як еволюція цивілізації, 
науково-технічний розвиток підштовхують суспільство до необхідності в розвитку духовної 
культури. Це стає причиною того, аби у трудовій діяльності були високі вимоги до культури 
та етики і саме цьому надавали пріоритет, а не лише чистій економіці [2]. 

Існує широкий спектр інтерпретацій визначення «корпоративна культура» як у 
вітчизняній літературі, так і в зарубіжній. Велика кількість підходів тлумачення дозволило 
сформувати власне визначення: корпоративна культура – інструмент управління персоналом, 
який включає в себе систему правил, принципів, норм та набір цінностей, що мають 
безпосередній вплив на ефективність діяльності організації в цілому.  

Основними складовими корпоративної культури на сучасному підприємстві було 
визначено наступні елементи: цінності, норми, правила та принципи. Керівництво компанії 
має чітко окреслити межі кожної складової, яких необхідно дотримуватися абсолютно 
кожному співробітнику (рис. 1). 

 
 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Складові корпоративної культури 

Джерело: складено автором 
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Перебування, праці, дотримання регламенту, слідування меті та цілям організації. 

Д
оброзичливість, гідна оплата праці, 

чесність та порядність, компромісне 
виріш

ення конфліктів. 
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Цінності включають такі пункти як повага між колегами, збереження психологічного 
здоров’я, обмін інформацією, заохочення самостійності в прийнятті рішень, лояльність та 
чесність у відношенні як до колег, так і до споживачів, постачальників та інших суб’єктів 
взаємодії. 

Норми в свою чергу складаються із доброзичливості, гідної оплати праці, чесності та 
порядності, компромісного вирішення конфліктів. 

Під правилами корпоративної культури мається на увазі дотримання регламенту, 
слідування меті та цілям організації, правила перебування та праці. 

Щодо принципів, то варто виділити найголовніші, а саме: принципи відкритості та 
безперервного вдосконалення, винагороди, принцип відносин між керівництвом та 
працівником, інтелектуального та соціального розвитку. 

Корпоративна культура – переважно латентна частина організації. Проте це не 
понижує її впливу на поведінку працівників, але робить процес аналізу i керування нею 
значно складнішим. Вона може бути деталізовано регламентована документами організації, а 
можуть бути зафіксовані лише її окремі принципи i також вона може діяти без жодних 
правил, зазначених у письмовому форматі. 

При дотриманні описаних у статті складових продуктивність праці на підприємстві 
значно зросте, працівники будуть більш організованими та їх праця буде вмотивована не 
лише матеріальними аспектами, а і власним заохоченням до трудової діяльності, що виведе 
показників діяльності підприємства на вищий рівень. 

 
Література: 
1. Ковалевський С.В. Корпоративна культура організацій ХХІ століття: Збірник 

наукових праць. Краматорськ: ДДМА, 2007. 219 с. 
2. Кучумова І. Ю. Значення нематеріальних стимулів у підвищенні рівня мотивації 

персоналу підприємства: наукова стаття. Бізнес Інформ. 2017. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/znachennya-nematerialnih-stimuliv-u-pidvischenni-rivnya-
motivatsiyi-personalu-pidpriemstva (дата звернення 6.05.2021). 

 
 
 

РОЛЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ 
 

Ю. П. Воржакова, к.е.н., старший викладач 
К. А. Буток 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
Київ, Україна 

 
Час вважається одним з найважливіших ресурсів у розпорядженні кожної людини. 

Запорука успіху особистості – уміння керувати часом. Численні дослідження доводять, що 
більшість людей витрачає третину свого часу на дрібні справи, не варті уваги. Серед 
провідних вчених та науковців в сфері тайм-менеджменту було проведено відносно небагато 
досліджень щодо практичного застосування тайм-менеджменту та його можливостей для 
розвитку продуктивності роботи окремої особистості. Необхідність даного дослідження 
зумовлена потребою окреслити тайм-менеджмент як засіб підвищення ефективності роботи 
як особистості, так і групи людей. Крім того, актуальність полягає в характеристиці даної 
галузі як доступної та дієвої для кожної людини, адже без уміння керувати часом людина 
позбавляє себе можливості розвиватись. 

В цілому, поняття тайм-менеджменту знаменує сукупність технік та навичок, які 
допомагають людині правильно розпоряджатись часом та силами для досягнення 
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максимальної ефективності. Так, Вронський А. І., вважає тайм-менеджмент керуванням 
обсягу роботи та затребуваних ресурсів [1, c. 64]. Велика частина людей помилково вважає, 
що дана наука допомагає лише встигати зробити багато справ за день. Однак вона також 
відповідає за балансування часу та відпочинку, так, що людина вирішує усі справи й при 
цьому має менший рівень втоми. Правильне керування часом залишає відбиток на якості 
людського життя. 

Питання оптимізації керування часом розглядалось не лише у ХХІ ст. Люди здавна 
ставились до даного ресурсу з обережністю, адже не беручи до уваги час, ми не можемо 
скерувати навіть найбільш типовим та простим виробництвом. Протягом історії чинниками 
впливу на розпорядження часом могли стати погодні умови, походження з вищого або 
нижчого класу, релігійність тощо. Сьогодні, завдяки сучасним технологіям, толерантності, 
рівноправності та свободі, кожна людина є більш вільною в керуванні своїм часом. Разом і з 
цим посилюється потреба в індивідуальному умінні до тайм-менеджменту. До причин 
розвитку даної галузі відносимо появу конкуренції в будь-якій її формі, масове споживання, 
створення новітніх технологій, уміле ведення бізнесу, необхідність поєднання обов’язків та 
хобі у модернізованому світі [2]. 

Для реалізації мети, яка є основним об’єктом дії тайм-менеджменту, потрібно реальну 
й детально продуману ціль. На шляху до її досягнення кожна людина визначає пріоритети. 
На етапі розставлення пріоритетів людина й виявляє власне уміння до ефективного 
розпорядження часом. Якщо кожна справа у порядку денному є нагальною, то важко 
продуктивно скористатись часом. Крім того, на практиці кожна ситуація та кожен день є 
унікальним, а тому він потребує відповідно підібраний комплекс інструментів планування 
часу, який у свою чергу залежить від набору персональних характеристик людини. 
Наприклад, комусь зручно вести щоденник, а хтось надає перевагу щоденному плануванню. 
Тому, необхідним є окреслення функцій тайм-менеджменту: 

– визначення цілі (синтез необхідної роботи та окреслення мети особистості); 
– визначення шляхів досягнення цілей (створення плану роботи, пошук альтернатив 

про запас); 
– вибір (етап, на якому людина вирішує необхідні аспекти майбутнього планування); 
– здійснення (окреслення порядку денного та початок робочого процесу з метою 

досягнення поставлених цілей); 
– самодисципліна (регулювання використання часу під час самого робочого 

процесу); 
– оцінка результатів (критичний перегляд досягнених цілей, редакція роботи); 
– донесення (обмін інформацією в результаті досягненої цілі) [3]. 
Розкриваючи сутність індивідуального тайм-менеджменту, варто зазначити, що етап 

вибору є найбільш залежним від характеру особистості; вибір впливає на розстановку 
пріоритетів, а тому характер та звички людини є важливим чинником у досягненні успіху в 
даній галузі. Головною ознакою набуття вмінь керувати часом є формування нових звичок. 
Також вважається, що індивідуальний тайм-менеджмент є ефективним з огляду на практичне 
застосування [4].  

До переваг тайм-менеджменту, які людина практично переживає, є досягнення 
визначеної мети за допомогою розподілу кількості роботи на кількість часу з урахуванням 
відпочинку, сну й інших обов’язків; можливість проаналізувати ситуацію та отримати різні 
варіанти розстановки пріоритетів залежно від персональних характеристик людини; 
розвиток адаптивності до змін завдяки гнучкості та редагуванню розпорядку роботи; 
підтримка нормального психічного стану в складні періоди життя особистості завдяки 
інтенсивному робочому процесу. Проте, як і будь-яке інше явище, тайм-менеджмент має свої 
недоліки. Серед них: зосередження на керуванні часом переважає актуальність виконання 
поставленого завдання; внаслідок етапу планування головні цілі можуть відійти на задній 
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план; процес планування може зайняти більше часу, ніж виконання завдань; загроза появи 
депресії, хронічного стресу тощо [3].  

Введення тайм-менеджменту в дію у житті особистості вимагає певних кроків. 
Насамперед, слід зосередитись на меті керування часом. Наприкінці кожного дня потрібно 
аналізувати витрачений час. Виходячи з попереднього кроку, треба окреслити та 
класифікувати чинники, які заважають ефективному використанню часу людиною. Далі слід 
вигадати варіанти та засоби для заощадження часу та організувати систему керування 
наявним часом й ввести її в повсякденне використання. Також слід зменшити марні втрати 
часу, змінювати особисті звички з огляду на заощадження часу. Необхідним складником 
успіху є також постійний аналіз процесу та надання критичної оцінки власним досягненням. 

Таким чином, важливим засобом для підвищення ефективності роботи є тайм-
менеджмент. Слідування вимогам практики тайм-менеджменту та максимальне 
використання функцій сприяє значному підвищенню можливостей, надає очевидний 
результат та розвиває дисципліну особистості. На практиці тайм-менеджмент може бути 
введений в дію будь-ким на повсякденній основі. Даний напрям менеджменту допомагає 
навчитись чітко визначати пріоритети та цілі, робить людей більш гнучкими до змін та 
сприяє розвитку оперативності в робочому процесі. Тайм-менеджмент балансує роботу та 
відпочинок, створює для людини можливість поєднання кар’єри та саморозвитку. Однак 
дана практика дає результат лише за умови дотримання всіх її вимог та принципів. Оскільки 
тайм-менеджмент не є явищем, яке будь-яка людина легко вводить у практику, то 
перспективи подальших досліджень можуть стосуватись оцінки тайм-менеджменту в 
творчих та гуманітарних колах, або ж чіткого розмежування мети керування часом та 
доцільності поставлених завдань. 
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За останні роки, передуючі пандемії COVID-19, частка підприємств малого та 

середнього бізнесу (ПМСБ) у загальній доданій вартості, що створила економіка України, 
значно зросла та на кінець 2019 р. складала вже понад 2/3 [1]. Втім, щоб зрозуміти наскільки 
стійким є таке зростання, необхідно оцінити та визначити особливості формування 
ефективності діяльності цього важливого сектору економіки. 
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Використовуючи управлінський підхід до ефективності діяльності ПМСБ та систему 
її оцінки, запропоновану раніше [2], ми спробували визначити особливості формування 
ефективності ПМСБ в Україні у період після 2013 р. та перед пандемією 2020 р. 

За результатами галузевої оцінки ефективності діяльності вибірки ПМСБ Одеського 
регіону за період 2013-2019 рр. було встановлено наступне: 

– в цілому за вибіркою за шість років відбулось номінальне зростання ефективності 
практично за усіма абсолютними та відносними показниками. Втім, враховуючи рівень 
інфляції за досліджуваний період, реальний рівень абсолютної доданої вартості скоротився. 
Зростання ж абсолютної ефективності діяльності тобто частки доданої вартості у ціні товарів 
та послуг ПМСБ було невисоким (на 4,1%), але на фоні кризових явищ в економіці країни 
цей факт є позитивним та свідчить про покращенні здатності ПМСБ створювати додану 
вартість; 

– за досліджуваний період у галузевій структурі ефективності ПМСБ відбулись 
суттєві зміни, що проявлялись, зокрема, у зміні лідерів від транспорту, складського 
господарства, поштова та кур’єрської діяльності у 2013 р. до фінансової та страхової 
діяльності – у 2019 р. Зростання загальної ефективності за усією вибіркою у 2019 р. 
відбулось виключно завдяки двом галузям – фінансовій та страховій діяльності і переробній 
промисловості. Крім того, за досліджуваний період відбулось скорочення розкиду оцінок 
ефективності, тобто вирівнювання ефективності у межах кожної галузі; 

– виявлено певний парадокс, що полягає у тому, що зростання ефективності живої 
праці на ПМСБ призводять до скорочення додаткової вартості продукції (послуг), яку вони 
виробляють. Цей парадокс названо «опозитним ефектом», що є явищем нетипового впливу 
окремих складових на ефективність діяльності підприємств. Більш того, він був підкріплений 
й нетиповим зв’язком між заробітною платою та продуктивністю праці, яке проявилось у 
2019 р. та свідчить про те, що зростання зарплати не тільки не стимулює збільшення 
продуктивності праці, але, навпаки, призводить до її скорочення з високим ступенем 
вірогідності. Звідси, галузі, у яких ПМСБ у 2019 р. платили працівникам найвищі зарплати, 
мали найнижчий рівень продуктивності праці та, навпаки, галузі з найнижчими заплатами 
мали найвищу продуктивність праці серед інших досліджуваних галузей. 

Таким чином, особливості формування ефективності діяльності ПМСБ полягають у 
виявлених загальних тенденціях у її динаміці, структурних зрушеннях та певному парадоксі, 
що полягає у нетиповому впливу живої праці та її оплати на ефективність діяльності та 
продуктивність у цьому секторі економіки України. 
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На сьогоднішній день розвиток та функціонування підприємств нашої країни 

відбувається за умови жорсткої конкуренції та невизначеності. Тому зараз нерідко виникає 
потреба у розробці програм та заходів, які допоможуть удосконалити діяльність 
підприємства. Звідси виникає питання щодо ефективного управління не тільки 
матеріальними ресурсами, а й персоналом підприємства У сучасних умовах, кожне 
підприємство прагне надавати своїм клієнтам високоякісні послуги. У свою чергу якість 
залежить від наявності правильно-навченого та професійно-підготовленого персоналу. Але 
на жаль, сьогодні ми маємо таку проблему, як нестача кваліфікованих фахівців у багатьох 
галузях функціонування вітчизняних підприємств. Брак талановитих і кваліфікованих кадрів 
стане головною проблемою Четвертої промислової революції [1]. Дана ситуація виникає 
через значну трудову міграцію українців за кордон. Керівництво намагається ввести більш 
ефективні механізми управління персоналом спонукаючи до співпраці фахівців з HR-
менеджерів. При цьому розробляти та впроваджувати загальну антикризову політику. В якій 
окремим елементом є антикризова HR-політика, яка потребує висококваліфікованих HR-
менеджерів. 

Антикризова HR-політика, може бути направлена на запобігання негараздам у різних 
галузях роботи підприємства, а також на діяльність в умовах кризи, коли необхідно його 
вивести з даного стану, забезпечити стале докризове функціонування або здійснити 
ребрендинг як засіб перепрофілювання бізнес-діяльності на стадії оновлення в межах 
життєвого циклу підприємства [2]. 

До перспективних практик у роботі з персоналом в рамках антикризового управління 
можна віднести: 

– формування міцного HR-бренду, який побудований на використані соціальних 
мереж для створення простору внутрішніх та зовнішніх клієнтів; 

– використання соціальних мереж для відбору персоналу; 
– розвиток компетенцій HR-менеджера як стратегічного бізнес-партнера; 
– впровадження посади антикризового менеджера; 
– використання практики аутплейсмент персоналу; 
– формування принципів та підходів щодо HR-бюджету в умовах жорсткої економії; 
– удосконалення якості управлінських рішень через командну роботу; 
– чітка структуризація преміальної системи. 
Ми бачимо, що розвиток HR-менеджеру наразі є дуже актуальним і необхідним на 

підприємстві. Брак таких фахівців також охоплює і інші підприємства, які не мають існуючої 
кризи. Розглянемо функціонал та особливості фахівці з HR-менеджменту. Насамперед 
основоположними якостями менеджера є особисті якості, які формуються у людини-
менеджера під час роботи. Це цінності, принципи і норми, прийняті на підприємстві, а також 
придбані у процесі спеціальної підготовки. 

Також ми можемо виділити основні якості людини, які необхідні сучасному HR-
менеджеру (рис.1). 

Сучасний HR-менеджер повинен мати знання у сфері економіки, психології, 
управляння, права. Також він повинен розуміти динаміку функціонування ринку праці та 
специфіку діяльності різних підприємств [3; 4]. Враховуючи чимале значення HR-
менеджменту для нинішніх підприємств, виділимо декілька найбільш ймовірних тенденцій, 
які будуть притаманні змінам у HR-менеджменті найближчим часом: 
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1. Поява нових технологій та збільшення участі працівників у процесі управлінні 
персоналом. 

2. Основною внутрішньою компетенцією HR стане стратегічне мислення. 
3. Генеральне управління під загрозою зникнення. 
4. Збільшення аналітики та великих даних у роботі HR, для підвищення цінності у 

компанії. 
5. Управляння персоналом у дистанційній формі. 
6. HR набуде більшої схожості з маркетингом. 
7. Зміщення фокусу управляння з автоматизації на продуктивність. 
8. Більша гнучкість та швидкість прийняття рішень у працівників. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Особистісні якості людини, які необхідні сучасному HR-менеджеру [5] 

  
Отже, на сьогодні HR-менеджмент відіграє велику роль у системі управління 

підприємством. Він є незмінним елементом у системі стратегічного управління 
підприємством на ряду з маркетинговим, виробничим та іншими елементами управління. 
Таким чином фахівці HR-менеджменту повинні бути висококваліфікованими та освіченими 
не тільки у сфері управління персоналом, а й усвідомлювати загальні вимоги до успішного 
функціонування підприємства в цілому. Також, у свою чергу постійний моніторинг 
показників HR-менеджменту дозволить удосконалити процеси управління персоналом на 
підприємстві та запобігти виникненню критичних ситуацій, пов’язаних з неефективним 
використанням персоналу.  
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На сьогоднішній день ринок коньяку доволі різноманітний і дана продукція має 

стабільний попит серед споживачів. У нашому досліді було охарактеризовано формування 
ландшафту конкурентного середовища ПРАТ "Одеський коньячний завод" на міжнародних 
ринках за умов експортної діяльності. Результати досліду допоможуть краще орієнтуватися у 
конкурентоспроможності Одеського коньячного заводу на зарубіжних ринках. 
«Конкурентоспроможність підприємства повинна забезпечуватися такими показниками, як 
висока виробнича ефективність, яка реалізується завдяки сучасному обладнанню, 
технологіям, кваліфікованими працівниками та здатністю завоювати й тривалий час 
утримувати стійні позиції на ринку, що забезпечується завдяки ефективному використанню 
принципів маркетингового управління» [1]. 

Коньяк у всьому світі вважають дорогим елітним напоєм. Крім того, насьогодні в 
Україні справді гідних елітних коньяків не так багато через нестачу старих колекційних 
спиртів у більшості вітчизняних виробників. Коньяк «Шустов» Одеського коньячного заводу 
є якісним елітним продуктом, адже готується з самих витриманих коньячних спиртів. Саме 
тому дослідження конкурентоспроможності коньяку «Шустов» є дуже актуальним.  

Цілями оцінювання конкурентоспроможності коньяку «Шустов» є: з’ясування переваг 
та недоліків коньяку в порівнянні з продукцією конкурентів; забезпечення лідерських 
позицій у даному сегменті; покращення рецептури; розширення асортименту. 

ПрАТ "Одеський коньячний завод «Шустов»- це підприємство з виробництва 
коньяків повного циклу та суміжних продуктів, яке розташоване в Україні. Одеський 
коньячний завод є одним із найпотужніших підприємств галузі в Європі. Експорт коньяку 
здійснюється до таких країн як Австралія, Туреччина, Китай, США та до країн 
Європейського Союзу. «Підприємство входить до найбільшого в СНД холдингу, частка 
коньячної продукції Одеського коньячного заводу займає 21,4 % вітчизняного ринку. ПрАТ 
«Одеський коньячний завод» володіє значними площами власних елітних виноградників 
(близько 1000 га) і старим парком бочок (15 тис.шт.)» [2].  

У сезон дистиляції на потужностях підприємства можна дистилювати близько 10 
тисяч пляшок коньяку на добу. Дистиляційний цех заводу «Шустов» є одним з найбільших в 
Європі. Новий цех обладнаний апарати-аламбіками з червоної міді, виготовленими у 
Франції. Обладнання було змонтоване та запущене у виробництво французькою фірмою 
«Prulo». 

«Одеський коньячний завод» входить у структуру найбільшого в Європі 
міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, який являється одним зі світових лідерів 
у виробництві алкоголю. 

До найбільших дистрибуцiйних компанiй Одеського коньячного заводу належать 
ТОВ "Торговий Дiм "Мегаполiс" (Україна) i ТОВ "Торговий Дiм "Мегаполiс" (Росiя), через 
якi вiбувається збут продукцiї.  

Основними конкурентами ПрАТ «Одеський коньячний завод» є: ПАТ АПФ «Таврія», 
ОП «Ужгородський коньячний завод», а також ПрАТ «Коктебель» (ТМ «Коктебель»), ПрАТ 
«Зелений гай» (ТМ «Гринвич»), ПрАТ «Алеф-Виналь» (ТМ «Жан-Жак») [2].  

ПрАТ "Одеський коньячний завод" має складну органiзацiйну структуру з великою 
кiлькiстю лiнiйних та функцiональних пiдроздiлiв. Основнi ключовi пiдроздiли є типовими 
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для великих пiдприємств: вiддiл продажiв, логiстики, фiнансовий вiддiл, вiддiл 
iнвестицiйного планування та роботи з банками, виробничо-економiчний вiддiл, юридична 
служба, бухгалтерiя, вiддiл кадрiв, виробнича ланка. Особливу увагу необхiдно звернути на 
наявнiсть у складi органiзацiйної структури виробничо-технологiчної лабораторiї, яка 
здiйснює контроль вiдповiдностi якостi сировини, допомiжних матерiалiв та готової 
продукцiї за аналiтичними та органолептичним показниками, вiдповiдно до вимог чинної 
нормативної документацiї, рецептур, ТУ [3].  

Аналізуючи дані, отримані при оцінці конкурентоспроможності продукції, можна 
зробити висновок, що Одеському коньячному заводу необхідно приділити увагу 
маркетинговим заходам. В першу чергу, це реклама. Для більшого зацікавлення з боку 
споживачів продукції рекомендується застосовувати усі види реклами. Це може бути: 
зовнішня реклама (біг-борди, реклама на суспільному транспорті, на автомобілях 
підприємства); реклама в засобах масової інформації (радіо, телебачення, газети); внутрішня 
реклама (у магазинах, супермаркетах) [4]. 

Велике значення також грає проведення акцій та дегустацій, участь у ярмарках. Варто 
зазначити, що для залучення споживачів найефективнішою є реклама в супермаркетах і 
магазинах, тому що вона спрямована на ознайомлення потенційних покупців із продукцією 
безпосередньо в момент вибору. Особливу увагу необхідно приділяти партнерським 
відносинам з постачальниками, оскільки від якості постачання прямо залежить якість готової 
продукції й, отже, задоволеність споживачів. Тому на підприємстві повинна діяти система 
оцінки постачальників.  

З метою поліпшення якості продукції ЗАТ «Одеський коньячний завод» 
рекомендується застосовувати новітні технології виробництва коньячних виробів, а також 
підвищувати кваліфікацію персоналу. Для реалізації цих планів необхідно забезпечувати 
працівникам відвідування семінарів, тренінгів тощо. Наявність кваліфікованого персоналу на 
підприємстві забезпечується шляхом прийому на роботу досвідчених працівників з 
відповідним рівнем та спеціалізованим стажем роботи. Також необхідно регулярно 
підвищувати кваліфікацію працівників на курсах та спеціальних навчаннях [5].  

Знайдено основні нормативні, технічні та економічні параметри, за допомогою яких 
розраховано одиничні та групові показники. Таким чином, оцінка конкурентоспроможності 
коньку ТМ «Шустов» показала позитивні результати, за якими можна зробити висновок, що 
«Шустов» перевершує товар-конкурент, а саме коньяк «Таврія». Підвищення 
конкурентоспроможності коньяку «Шустов» є трудомісткою задачею, яка включає в себе 
цілий комплекс заходів, а саме, підтримування якості продукції на належному рівні, 
моніторинг, рекламні заходи тощо. Отже, впровадження запропонованих рекомендацій ЗАТ 
«Одеський коньячний завод» значно підвищить конкурентоспроможність продукції та 
покращить конкурентні позиції продукції підприємства на ринку. 
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AДМIНIСТРAТИВНИЙ МEНEДЖМEНТ: ТEOРEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗAСAДИ 
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Т.В. Чумак  

Університет державної фіскальної служби України 
Ірпінь, Україна 

 
Вaжливoю склaдoвoю чaстинoю сучaснoї пoлiтичнoї думки є тeoрiя aдмiнiстрaтивнo-

дeржaвнoгo мeнeджмeнту, oскiльки вoнa бeзпoсeрeдньo пoв'язaнa з рoзрoбкoю дeржaвнoї 
стрaтeгiї функцioнувaння, рoзвитку тa вдoскoнaлeння всix сфeр суспiльнoгo життя.  

Зaпoчaткувaв тeoрeтичну рoзрoбку питaнь aдмiнiстрaтивнo-дeржaвнoгo упрaвлiння у 
1887 р. прoфeсoр Вудрo Вiльсoн – мaйбутнiй прeзидeнт СШA, який зaзнaчaв, щo нaукa 
aдмiнiструвaння прaгнутимe вiднaйти спoсoби пoлiпшeння дiяльнoстi уряду, зрoбить йoгo 
рoбoту мeнш трудoмiсткoю, упoрядкує oргaнiзaцiю упрaвлiння.  

Ф. Гуднaу i В. Вiльсoн ввaжaли, щo успiшнoму рoзвиткoвi дeмoкрaтiї сприятимe чiткe 
рoзмeжувaння їx функцiй: пoлiтикaм слiд здiйснювaти кoнтрoль зa дiяльнiстю 
aдмiнiстрaтoрiв. Тoдi oстaннi нe змoжуть «втручaтися» у пoлiтику, a будуть зoсeрeджувaтись 
нa вирiшeннi зaвдaнь, визнaчeниx для ниx пoлiтичними лiдeрaми. 

Сaм тeрмiн public administrative management (aдмiнiстрaтивнo-дeржaвнe упрaвлiння) 
був упeршe вжитий 1986 рoку у прoгрaмi рeспублiкaнськoї пaртiї СШA, дe зaсуджувaлaся 
«нeкoмпeтeнтнiсть» дeмoкрaтичнoгo уряду внaслiдoк нeвoлo-дiння нaукoвими мeтoдaми 
упрaвлiння. 20-тi рoки в СШA пaм'ятнi ствoрeнням мeрeжi привaтниx oргaнiзaцiй – бюрo 
мунiципaльниx дoслiджeнь для aктивнoгo впрoвaджeння нoвиx мeтoдiв дeржaвнoгo 
aдмiнiструвaння [1].  

Пeршим учeним, який дaв систeмний aнaлiз aдмiнiстрaтивнo-дeржaвнoї бюрoкрaтiї i 
бюрoкрaтiв, був вiдoмий нiмeцький сoцioлoг М. Вeбeр. Вiн ствoрив тeoрeтичну мoдeль 
рaцioнaльнo oргaнiзoвaнoї бюрoкрaтiї, щo вiдпoвiдaє цiлям динaмiчниx iндустрiaльниx 
суспiльств. Вiн рoзглядaв їx як «iдeaльний тип бюрoкрaтiї». Xoч aнaлiз М. Вeбeрa 
ґрунтувaвся нa дeржaвнo-aдмiнiстрaтивнiй мoдeлi Нiмeччини, прoтe сфoрмульoвaнi ним 
зaсaди мaють унiвeрсaльний xaрaктeр i мoжуть бути викoристaнi у будь-якiй крaїнi: 
взaємoдiя рiвнiв упрaвлiнськoї систeми пoвиннa бути пoбудoвaнa нa oснoвi жoрсткoї iєрaрxiї; 
кoжнa устaнoвa, пiдрoздiл, пoсaдa мaють свoю влaсну сфeру кoмпeтeнцiї; пoсaдoвi функцiї 
службoвця чiткo визнaчeнi; фoрмувaння склaду дeржaвниx службoвцiв вiдбувaється зa 
принципoм признaчeння, a нe oбрaння, нa oснoвi прoфeсiйнoї квaлiфiкaцiї aбo зa 
рeзультaтaми eкзaмeнiв; зaбeзпeчeння дoвiчнoгo стaтусу служби; гaрaнтoвaнiсть прoсувaння 
службoвця пo iєрaрxiчнiй дрaбинi, рeгулярнe oдeржaння грoшoвoї винaгoрoди вiдпoвiднo дo 
рaнгу; ствoрeння унiфiкoвaнoї упрaвлiнськoї дiяльнoстi нa бaзi визнaчeнoї чiткoї систeми 
зaгaльниx прaвил aдмiнiструвaння; службoвeць нe вoлoдiє устaнoвoю, дe прaцює; дeржaвний 
службoвeць пiдкoряється дисциплiнi i пeрeбувaє пiд кoнтрoлeм; бюрoкрaтичнa oргaнiзaцiя 
мaє бути вiльнoю вiд пoлiтичниx впливiв [2]. 

Сфoрмульoвaнi iдeї В. Вiльсoнa, Ф. Гуднaу, М. Вeбeрa пoзитивнo вплинули нa 
мaйбутнiй рoзвитoк тeoрiї aдмiнiстрaтивнo-дeржaвнoгo упрaвлiння в зaрубiжниx крaїнax. 
Зoкрeмa, тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнe знaчeння мaли їxнi думки щoдo пoтрeби рeфoрмувaння 
aпaрaту aдмiнiстрaтивнo-дeржaвнoгo упрaвлiння нa зaсaдax нaукoвиx рoзрoбoк тa 
нeoбxiднoстi вiдмeжувaння йoгo функцioнувaння вiд сфeри пoлiтики. 

Література: 
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Поглиблення процесів глобалізації економіки, загострення проблем екологічної 

безпеки, технологічний та інформаційний вибухи в суспільстві зумовлюють необхідність 
розробки нових інструментів імеханізмів забезпечення сталого розвиткуміст. Зрозуміло, що 
саме територіальні громади міст мають отримати адекватні інструменти реагування на зміни 
як глобального, так і регіонального характеру, зокрема в контексті соціально-економічних 
перетворень у самій громаді.  

До ефективних інструментів реагування на зміни, впорядкування їх позитивного та 
негативного впливу на життєдіяльність територіальної громади і забезпечення сталої 
динаміки підвищення якості життя громадян належить стратегічне планування розвитку 
територіальної громади, яке лише починає впроваджуватись у практику державного 
управління. Становлення самодостатньої територіальної громади міста залежить від фахових 
знань та вміння посадових осіб місцевих органів влади володіти й розпоряджатися 
матеріально-фінансовими, соціально-демографічними ресурсами в повному обсязі.  

Тому актуальність вивчення навчальної дисципліни "Управління містом" пов'язана з 
об'єктивною необхідністю теоретико-методологічного забезпечення впливу місцевих органів 
виконавчої влади й органів місцевого самоврядування на розвиток міста.  

Предметом навчальної дисципліни є науково-методологічні та прикладні засади 
управління містом. Вона розкриває систему знань, що пов'язана з управлінням міським 
господарством, соціально-економічними відносинами між суб'єктами та об'єктами 
управління, методами і механізмами регулювання міського розвитку. У процесі вивчення 
дисципліни студенти і слухачі мають: набути теоретичних знань щодо становлення мережі 
міст, форм і методів управління їх розвитком, планування територій та регулювання 
земельних відносин у містах, а також стосовно формування і виконання місцевих бюджетів, 
інвестиційної діяльності 10 Управління сучасним містом місцевих органів виконавчої влади 
й органів місцевого самоврядування; виявити особливості комунальної власності й 
управління комунальним майном; навчитися використовувати нормативно-правові акти 
щодо функціонування і реформування соціальної інфраструктури населених пунктів та 
орієнтувати діяльність виробничої й соціальної сфер на споживача і його потреби; оволодіти 
навичками практичного застосування сучасних методів управління економікою в ринкових 
умовах; вивчити основні напрями удосконалення організаційно-економічних механізмів для 
забезпечення охорони довкілля; навчитися висловлювати й обґрунтовувати власну позицію 
стосовно подій і явищ суспільного життя на основі аналізу соціально-економічних чинників 
[1].  

Мета навчальної дисципліни "Управління містом" - допомогти студентам і слухачам 
вищих навчальних закладів вивчити теоретичні основи та виробити вміння й практичні 
навички з питань управління розвитком міста. У процесі вивчення навчальної дисципліни 
перед студентами і слухачами ставляться такі завдання [2]:  

- поглибити теоретичні знання щодо методології управліннямістом, зокрема законів, 
закономірностей та принципів здійснення управлінських процесів у місті, становлення 
мережі міст; форм й методів управління їх розвитком, а також формування і виконання 
місцевих бюджетів, здійснення інвестиційної діяльності місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування; 
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- виявити особливості комунальної власності територіальної громади міста як 
матеріальної бази місцевого самоврядування, основні риси управління комунальним майном;  

- оволодіти вмінням використовувати чинну нормативноправову базу, враховуючи 
зміни в ній, а також сучасні підходи щодо управління розвитком міста, модернізації та 
реформування його інфраструктури;  

- усвідомлювати необхідність орієнтувати діяльність виробничої й соціальної сфери 
міста на споживача та його потреби;  

- оволодіти навичками практичного застосування сучасних методів управління 
функціонуванням та розвитком міської економіки в ринкових умовах;  

- визначити основні напрями удосконалення організаційноекономічних механізмів 
забезпечення охорони довкілля; 

- навчитися висловлювати й обґрунтовувати власну позицію стосовно подій і явищ 
суспільного життя на основі логічного аналізу соціально-економічних процесів та чинників, 
що впливають на них. 
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Сьогодні конкуренція між компаніями дуже жорстка. Через ці умови створення 

конкурентних переваг є ключовим фактором підвищення продуктивності підприємств. 
Ключовою позицією для конкурентних переваг є необхідність у розробці 

конкурентної стратегії, за допомогою якої ми маємо досягти стійкої конкурентної переваги 
для компанії за допомогою конкуренції, яка краще відповідає різним потребам клієнтів, ніж 
конкуренція. 

Розробка конкурентної стратегії дозволяє своєчасно реагувати на зміни ринкової 
ситуації, швидко та ефективно відновлювати порушену рівновагу компанії, швидко 
орієнтуватися та знаходити рішення в умовах економічного спаду, який допоможе компанії 
зберегти позиції на ринку та зменшити ризики. 

У сучасних умовах основою виживання та постійного розвитку компанії в умовах 
жорсткої конкуренції є формування конкурентних переваг, що лежать в основі ефективної 
діяльності та розвитку компанії. Представники школи стратегічного управління 
підприємствами із середини 1950-х сконцентрувались на пошуку стійких конкурентних 
переваг [1]. 
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Зрозуміло, що визначення сучасних джерел корпоративних конкурентних переваг 
неможливе без вивчення появи підходів до побудови цих переваг та їх досягнення, які в один 
момент визначили ключові сфери корпоративного розвитку у цілому світі. 

Основною причиною таких підходів вважалася теорія конкуренції, теорія 
конкурентних переваг М. Портера, школи стратегічного планування та теорії ресурсів. 

Науковою основою формування конкурентних переваг є методичні підходи, 
розроблені в рамках теорії конкуренції. Представники класичної політичної економії внесли 
найбільш вагомий внесок у дослідження конкуренції. Протягом своїх тривалих досліджень 
вони висловили принципи досконалої конкуренції, в яких основною орієнтиром ринку є 
система цін у повністю децентралізованій економіці. 

Прихильники неокласичної політичної економії, які намагаються краще розкрити 
економічні механізми ринку, створили реалістичні моделі чистої, монопольної, 
олігополістичної конкуренції та чистої монополії [2]. 

На основі встановленої методологічної основи сучасна економіка збагатила теорію 
дослідженнями у галузі конкурентоспроможності продукції, підприємств, компаній, галузей, 
державного регулювання конкурентних відносин, завоювання нових географічних ринків та 
глобальної конкуренції. 

Знання та практичний досвід свідчать про об’єктивність конкурентних умов на ринку, 
які існують незалежно від цілей та намірів учасників ринку. Водночас форми та 
інтенсивність взаємодії можуть бути різними і визначатися політичними та соціально-
економічними процесами в суспільстві. 

Теорії стратегічного корпоративного управління активно розробляються з 1950-х 
років. Низькі темпи змін навколишнього середовища, а також доступ до хаотично 
розподілених виробничих факторів вимагали аналізу зовнішнього середовища та 
прогнозування курсу його змін. За таких умов розвивалася так звана "школа планування" [3]. 
Вони використовували складний пристрій для розрахунку та аналізу для довгострокового 
прогнозування та планування з метою розробки стратегії, за допомогою якої компанія може 
досягти максимальної відповідності внутрішнім параметрам змінним середовища і таким 
чином отримати конкурентну перевагу. 

Приблизно в цей час виникла теорія конкурентних переваг М. Портера, коли Портер 
досліджував більш популярні тоді підходи до конкурентної стратегії. Він дійшов висновку, 
що конкурентна стратегія – це сфера діяльності, на яку керівники повинні звертати увагу в 
першу чергу. Оскільки він стосується важливих питань, на які мають відповісти всі 
керівники бізнесу, таких як: Що зумовлює конкуренцію в моїй галузі або в галузях, в яких я 
хочу працювати? Які можливі дії моїх конкурентів і як я можу найкраще реагувати на ці дії? 
Як буде розвиватися моя галузь? Яку позицію може зайняти підприємство, щоб здійснювати 
довгострокову конкуренцію?  

Незважаючи на важливість цих питань, М. Портер виявив, що видатні в той час 
експерти в області стратегії пропонують дуже мало методів аналізу конкуренції, які могли б 
використовувати менеджери для пошуку відповідей на подібні питання, або зовсім не 
розробляють їх. Замість достовірно аналітичних прийомів гуру рекомендували те, що М. 
Портер визнав слабкими і примітивними моделями, позбавленими широти і повноти 
охоплення. 

Великі сумніви у М. Портера викликала цінність матриці «зростання / частка ринку», 
яка була розроблена Бостонською консультаційною групою в 1960-х роках. Матриця 
відрізнялася простотою, і найголовніше - робила непотрібними припущення і домисли. Для 
визначення стратегії на основі матриці «зростання / частка ринку» менеджер повинен 
оцінити позиції, які займають підрозділи компанії, за двома параметрами - темп зростання 
галузі і відносна частка ринку. Як тільки підрозділи компанії будуть розставлені по 
квадрантам матриці, можна буле приймати рішення і відповідно розподіляти обмежені 
ресурси [2]. 
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Дослідивши матрицю Бостонської консалтингової групи, М. Портер виявив, що вона 
дефектна у багатьох відношеннях.  

По-перше, для того щоб використовувати дану модель, необхідно відповідним чином 
дослідити ринок, а це вимагає великої роботи, проте матриця не надає ніяких інструментів 
для проведення такого аналізу.  

По-друге, згідно матриці частка ринку - це показник можливих фінансових 
надходжень, а ріст - показник потреб у фінансових ресурсах. Однак, на думку М. Портера, ні 
те, ні інше не є надійними критеріями визначення ринкової стратегії підприємства, адже 
потоки доходів і грошей залежать від інших обставин, крім частки ринку і її зростання. 
Матриця «зростання / частка ринку», як стверджує М. Портер, сама по собі не занадто 
корисна для визначення стратегії конкретного підприємства. Таким чином, М. Портер 
визначив, які інструменти і методи стануть найбільш придатними для формування стратегії 
конкурентної боротьби підприємства.  

М. Портер визначив три основні концепції формування конкурентних переваг 
підприємства. Одна з них представляє інтерес в рамках даної проблематики і стосується 
порівняльної привабливості різних галузей з точки зору довгострокової прибутковості. 
Привабливість галузей, на думку М. Портера, змінюється в відношенні до п'яти основних 
конкурентних сил, і їх розуміння має фундаментальне значення для розробки стратегії 
переваги перед конкурентами. 

На думку М. Портера, незважаючи на те, що стратегія підприємства залежить від 
конкретних обставин, в найзагальнішому рівні існують лише три обгрунтовані позиції, які 
може зайняти підприємство і які дозволять йому успішно протидіяти п'яти конкурентним 
силам, забезпечити більш високі доходи від інвестицій і довгострокову конкурентну 
перевагу.  

Вчений довів, що аналіз джерел конкурентних переваг повинен проводитися не на 
рівні компанії в цілому, а на рівні дискретних дій окремих компаній, що займаються 
проектуванням, виробництвом, збутом, постачанням і підтримкою свого виробництва. 
Інакше, про кожний бізнесі можна думати як про ланцюжок деяких дій, що генерують 
цінність для споживачів, і тільки за допомогою ретельного аналізу цього цінного ланцюжка 
компанії можна знайти джерела стійких переваг в конкурентній боротьбі. 

Мета запропонованого М. Портером конкурентного аналізу полягала в можливості 
зіставлення конкурентного середовища і формування стратегії підприємства відповідно до 
їхніх суттєвих ознак. В результаті дії конкуруючих суб'єктів повинні стабілізувати 
конкуренцію на ринку. Аналізуючи підходи М. Портера, щодо конкурентних переваг, можна 
сказати, що конкурентна перевага як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках залежить 
від наявності й ефективності використання ресурсів, що перебувають у розпорядженні 
фірми.  
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В умовах інтеграції України до світової економіки, під час збільшення темпів 

розвитку та обсягів міжнародної торгівлі, підвищення рівня конкуренції, відбувається 
зростання кількості та рівнів ризиків. Інтеграційні та глобалізаційні процеси, виклики 
сьогодення, здійснюють вплив на стан зовнішньоекономічної та митної політики держави, 
яка перебуває у постійному динамізмі, трансформується та адаптується до нових ринково-
економічних умов [2, с. 742], а це, в свою чергу сприяє необхідності вдосконалення 
механізмів адміністрування митних ризиків у системі державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД). Постійні зміни сучасного економічного 
простору вимагають від всіх учасників економічних відносин своєчасного реагування на 
ризики, з якими вони стикаються під час провадження власної діяльності. Це особливо 
актуальним є для учасників ЗЕД, оскільки ця діяльність тісно пов’язана з процесами 
інтеграції і глобалізації, а також із економічними особливостями країн-контрагентів.  

Щодо визначення поняття «митний ризик» у міжнародному законодавстві і науковій 
літературі, то його слід трактувати як вірогідність недодержання або порушення норм 
митного законодавства і порядку ведення операцій ЗЕД суб’єктами господарювання, що 
спричиняє виникнення митної шкоди (збитку).  

Система управління митними ризиками - ефективний механізм, який спрямований на 
взаємодію та забезпечення інтересів усіх суб’єктів митних правовідносин – як митних 
органів та держави загалом, так і суб’єктів ЗЕД, що відповідає загальним тенденціям, 
принципам і стандартам сучасного митного адміністрування, а також підтверджується 
міжнародними та, відповідно, національними пріоритетами митної політики і взятими на 
себе Україною міжнародними зобов’язаннями [1]. 

Ґрунтовній оцінці ризиків та визначенню пріоритетних напрямів розвитку системи 
управління ризиками сприяє дослідження факторів та джерел виникнення митного ризику: 

1. Зовнішні фактори та джерела виникнення: 
– суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності: повнота сплати митних платежів, 

достовірність даних у декларації, термін існування, відповідність транспортних засобів 
перевізників діючим вимогам, відповідність маршруту перевезення згідно транспортних 
документів; 

– товар/вантаж: цінові показники товару, кількісно-вагові показники, класифікація 
товарів відповідно до Української класифікації товарів ЗЕД, країна походження товарів, 
митний режим, якість товарів, інтелектуальна власність, товари «групи ризику» і товари 
«групи прикриття», неритмічність товаропотоку; 

– митне законодавство: недосконалість окремих законодавчих актів, відсутність 
чіткої системи контролю/відповідальності за певні порушення законодавства, нестабільність 
митного законодавства, неузгодженість вітчизняного митного законодавства з митним 
законодавством інших країн та міжнародними конвенціями. 

2. Внутрішні фактори та джерела виникнення: 
–  працівники митниць: рівень кваліфікації службовців, недобросовісність, професійні 

помилки, протиправні та шахрайські дії; 
– інформаційно-технічне забезпечення: рівень забезпечення митниць засобами 

діагностики, надійність функціонування технічної системи, помилки роботи програмного 
забезпечення; 

– технології митного контролю: порядок виконання митних формальностей, стан 
системи управління ризиками, митний пост-аудит; 
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– взаємодія органів митного контролю з правоохоронними і контролюючими 
органами: ввезення заборонених, неякісних та шкідливих товарів, контрабандних товарів 
тощо [5, с. 33]. 

Можливості прогнозування ймовірності виникнення та мінімізації ризиків митних 
органів визначаються системою їх класифікації, яка виконує певну функцію алгоритму, є 
основою розробки та створення системи ризик-менеджменту, визначає інструменти, а також 
заходи мінімізації негативного впливу на об’єкт управління, який функціонує в умовах 
невизначеності та багатоваріантності розвитку.  

Ризик-менеджмент Всесвітньою митною організацією (далі - ВМО) визначається як 
систематичне застосування процедур та методів управління, забезпечуючи митні органи 
необхідною інформацією для вжиття відповідних заходів щодо переміщень товарів/вантажів 
через митний кордон країни, які представляють ризик, а також як скоординована діяльність 
органів з управління та контролю ризиків [4]. ВМО визначає два основні види ризиків для 
митних органів: недотримання вимог митного законодавства та неспроможність країни 
забезпечити зростання міжнародної торгівлі в умовах динамізму економіки. 

Державна політика управління ризиками в митній сфері реалізується через принципи і 
методи ризик-менеджменту, якими передбачаються фундаментальні зміни щодо підвищення 
ефективності митних процедур та вдосконалення оцінки такої ефективності, а також через 
встановлення взаємовідносин між митними органами та митними перевізниками тощо. 
Відповідне взаємовигідне партнерство митних органів із усіма учасниками ЗЕД та, зокрема з 
митними перевізниками забезпечує знання комерційних операцій, а це у свою чергу сприяє 
додержанню режиму законності та нормативних приписів [2, с. 742]. 

Зауважимо, що управління ризиками у сфері митного контролю є міжнародною 
практикою здійснення митної діяльності, метою якого є забезпечення контролю експортно-
імпортних операцій та повноти їх оподаткування. Такий підхід щодо управління ризиками у 
митній сфері застосовують практично всі митні адміністрації країн світу. Україна як член 
ВМО також приєдналась до низки міжнародних митних документів, які передбачають 
застосування методу управління ризиками. Зокрема глава 52 Митного кодексу України 
регламентує саме питання управління митними ризиками [3]. Варто зауважити, що 
положення Митного кодексу України в цілому відповідають вимогам ЄС щодо забезпечення 
управління митними ризиками.  

Таким чином, з метою подолання ризиків ведення зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єкти підприємництва мають передбачати визначення первинних джерел їх походження, 
оцінювати ступень їх впливу на зовнішньоекономічну діяльність та обирати альтернативний 
набір шляхів їх подолання. Також суб’єктам підприємництва, які функціонують у сфері ЗЕД 
доцільно, поряд із плануванням власної ЗЕД, здійснювати попередній аналіз таких планів на 
ймовірність та наявність джерел виникнення митних ризиків і визначати можливі шляхи їх 
подолання, а державним контролюючим органам слід визначати можливі джерела ризиків 
ведення зовнішньої торгівлі й оцінювати їх вплив з метою захисту економічних інтересів 
кожного окремого підприємця та країни загалом. 
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Від ефективності використання людських ресурсів значною мірою залежить розвиток 

вітчизняної економіки, окремої компанії, фірми тощо. Адже, якщо продуктивність праці 
знижена, то відповідно підприємство не виходить на свій запланований прибуток, що 
приводить до скорочення бюджету, подальшого виробництва продукції/товарів та ВВП. Тож 
ключовим чинником успіху у вирішенні даної проблеми є мотивація високопродуктивної 
праці персоналу фірми і бізнесу загалом. 

У міжнародній практиці все частіше використовується термін performance management 
– управління продуктивністю замість системи управління за цілями (management by 
objectives – MВО), хоча принципи, на яких базуються обидві системи, подібні. 

Основні принципи системи performance management[1]: 
1. На початку періоду (місяця, кварталу) організації, підрозділам, відділам, 

співробітникам встановлюються цілі (завдання), від виконання яких залежить змінна частина 
заробітної плати. 

Цілі і завдання повинні відповідати умовам SMART. Це означає, що вони повинні 
бути: specific – специфічними для організації/підрозділу/працівника; measurable – вимірними 
(визначте метрики для підрахунку продуктивності); achievable – досяжними, реалістичними; 
relevant – релевантними (що мають відношення), відповідними, важливими для 
співробітника; time-based – заснованими на встановленні чітких термінів виконання. 

2. Повинна бути проведена декомпозиція, або «каскадування» цілей з верхнього рівня 
на нижній. 

 
Рисунок 1 – Декомпозиція цілей 

 
При цьому постановка цілей навіть на нижніх рівнях компанії відбувається відповідно 

до цілей, стратегії організації. 
Цілей не повинно бути багато на кожному рівні. Оптимальним вважається визначення 

трьох-п’яти ключових цілей. 
3. Для визначення рівня досягнення мети встановлюються KPI (key performance 

indicators), тобто ключові показники діяльності або ефективності; можна також 
використовувати вітчизняні варіанти даного терміну: КПЕ – ключовий показник 
ефективності, або КПД – ключовий показник діяльності. 

4. Формується культура діалогу співробітника з керівником. Він повинен проводити 
моніторинг в поточний період, забезпечити співробітника необхідними ресурсами для 
виконання цілей і у разі потреби подавати йому підтримку. 

Цілі компанії 

Цілі підрозділу 

Цілі відділу 

Цілі співробітника 
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5. Здійснюється performance review – процес, що періодично проводиться, в ході 
якого оцінюються виконання цілей/завдань, KPI, тобто результати діяльності, а також 
компетенції співробітника; виявляється розрив між рівнями прояву реальної і необхідної 
компетенції; визначається рівень матеріальної винагороди привласнюється нова категорія 
або планується підвищення на посаді; ставляться цілі/завдання на майбутній період і 
визначаються пріоритети професійного розвитку, тобто формується development plan – план 
розвитку співробітника. 

Визначаємо можливі категорії працівників для преміювання. 
Категорія А: топ-менеджери, керівники ключових підрозділів, від яких залежить 

бізнес-результат. 
Категорія В: керівники і співробітники-професіонали, які створюють основний бізнес-

результат. 
Категорія C: керівники і співробітники так званих підтримуючих підрозділів, або 

підрозділів, що надають послуги. 
Категорія D: співробітники, що не впливають на бізнес-процеси компанії і не беруть 

участь в системі управління по цілях. 
Залежно від категорії співробітників встановлюється період постановки цілей 

(виходячи з практичного досвіду вітчизняних компаній). 
Формування таблиці цілей включає декілька кроків: 
1-й крок. Визначення цілей відповідно до принципу SMART і проведеною 

декомпозицією. 
Більшість компаній оцінюють ефективність роботи менеджера і винагороджують його 

за одним фінансовим показником (наприклад, обсягу продажів). Але дана оцінка не дає 
повного уявлення про ефективність роботи керівника (менеджера) – високий обсяг продажів 
може бути наслідком ситуації, що склалася, на ринку (наприклад, підвищення ціни на метал 
привело до зростання обсягу продажів в грошовому еквіваленті) або більшого рекламного 
бюджету, підвищення попиту, відходу з ринку конкурента і т.д. 

Постановка трьох-п’яти цілей/завдань дозволяє об'єктивніше оцінити діяльність 
керівника (співробітника), врахувати не тільки короткострокові фінансові результати, але і 
виконання стратегічних (тактичних) цілей, оцінити якість роботи керівників. 

2-й крок. Визначення KPI– ключових показників ефективності для досягнення мети. 
3-й крок. Визначення ваги для кожної мети. 
4-й крок. Визначення планового показника. 
Для того, щоб встановити плановий показник, потрібні статистика або динаміка 

показників фірми за попередній період. Якщо розрахунок таких показників не проводився, то 
спершу потрібно набрати статистику (особливо це важливо для фірм, діяльність яких 
характеризується сезонністю), а потім вже встановлювати реальні планові показники. Якщо 
поставити свідомо нездійсненні показники, то надалі це приведе до демотивації персоналу, 
який чинитиме опір тому, щоб застосовувалася система управління за цілями. Занижені 
показники приведуть до завищених і необ'єктивних виплат премії. 

5-й крок. Визначення результативності керівника/співробітника і розміру премії. 
6-й крок. Залежність винагороди як від індивідуальних так і від колективних 

результатів діяльності. 
Таким чином, перед тим як розробляти систему мотивації і оплати праці, необхідно 

визначити стратегічні цілі фірми і показники, які визначатимуть вплив кожного 
підрозділу(відділ, працівник) на досягнення цих цілей, а також врахувати обмеження. 
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У сучасних умовах розвитку ринкових відносин перед окремим підприємством постає 

питання оцінки його конкурентоспроможності, а в подальшому – визначення ефективних 
напрямків її посилення та розробки заходів, які це забезпечують. Розвиток інноваційної 
діяльності на тлі розвитку підприємництва забезпечують українським підприємствам досить 
високий рівень динамічності умов функціонування.  

Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції», конкуренція – 
це «змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним 
досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі 
мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт 
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку»[1]. 

Конкуренція - невід'ємний елемент ринкового механізму, який опосередковано 
характеризує економічну стійкість підприємства. Вона впливає на розвиток ефективних 
форм господарювання, а також стимулює виробництво такого асортименту продукції, який 
задовольнить попит споживача. Загострення конкуренції сприяє встановленню більш 
високих параметрів ефективності економічної системи, удосконаленню методів 
виробництва, оптимізації видів та рівня витрат. 

Першим кроком до забезпечення конкурентоспроможності промислового 
підприємства є оцінка вже досягнутого рівня. Це забезпечить як подальше успішне 
функціонування промислового підприємства, так й визначення напрямків подальших дій для 
його конкурентоспроможного розвитку. Оцінка рівня конкурентоспроможності 
промислового підприємства пов'язана з виявленням сильних і слабких сторін його діяльності 
та пошуку потенційних можливостей для вдосконалення. На рис. 1 надані етапи оцінювання 
конкурентоспроможності підприємства з метою подальшої розробки його конкурентної 
стратегії. 

Об'єктивність оцінки рівня конкурентоспроможності досягається за рахунок оцінки 
сьогоденного становища підприємства, як внутрішнього його середовища, так і 
конкурентного, обґрунтованого вибору методу оцінки конкурентоспроможності, який 
найбільш відповідає особливостям ринку, на якому діє підприємство, та етапу його 
життєвого циклу. Отримані результати стають основою, на якій розробляють відповідну 
конкурентну стратегію. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства потребує також порівняння 
особливостей менеджменту організації з кращими практиками її конкурентів з метою 
подальшого виявлення таких, що створюють конкурентні переваги. 

Необхідно погодитися з авторами [3], які вважають, що основними завданнями, які 
вирішують під час оцінювання конкурентоспроможності організації, є:  

– визначення рівня конкурентоспроможності на теперішній момент часу;  
– виявлення тенденцій і закономірностей в підвищенні конкурентоспроможності за 

досліджуваний період;  
– визначення «вузьких» місць, що негативно впливають на конкурентоспроможність 

організації;  
– виявлення резервів, які організація може використовувати для підвищення своєї 

конкурентоспроможності. 
Але, на наш погляд, цей перелік необхідно доповнити наступними задачами: 
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– формування конкурентного потенціалу підприємства; 
– забезпечення збалансованого розвитку окремих складових конкурентного 

потенціалу. 
 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм оцінки і розробки конкурентної стратегії підприємства [2] 
 
Тобто, для того, щоб забезпечити конкурентоспроможну діяльності підприємства, 

потрібно постійно оцінювати ємність сегменту ринку, який контролює підприємство, 
динаміку результатів діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках, 
конкурентоспроможність окремих видів його продукції, особливості стану промислового 
підприємства відповідно етапу його життєвого циклу, кращі практики управління 
виробничо-господарською діяльністю, які використовують, і, виходячи з результатів, 
розуміючи всі його переваги та негативні сторони, можна визначати як стратегію 
подальшого розвитку, так й вимоги до основи, яка забезпечить можливість реалізації 
стратегії - до конкурентного потенціалу підприємства. 

Забезпечення конкурентоспроможності прямо пов'язане з нарощенням конкурентних 
переваг підприємства. Конкурентні переваги ще вважають ключовими факторами успіху, які 
є головними пріоритетами при розробці стратегії підвищення конкурентоспроможності, та 
забезпечують успіх на довгостроковому інтервалі. Саме отримання стійких конкурентних 
переваг в кожній стратегічній області бізнесу підприємства шляхом конкурентної боротьби, 
задоволення різноманітних потреб покупців краще, ніж це роблять конкуренти забезпечує 
конкурентоспроможність підприємства та лежить в основі формування стратегії 
конкурентоспроможності.  

Однак реалізація стратегії потребує наявності відповідних ресурсів та виконання 
вимог до рівня їх використання. Управління конкурентною поведінкою любого підприємства 
базується на розробці та ефективній реалізації зваженого, обґрунтованого формування 
окремих складових конкурентного потенціалу, що передбачає забезпечення конкурентних 

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

II етап: формалізація методів оцінки конкурентоспроможності 
промислового підприємства 

I етап: аналіз показників, що визначають конкурентоспроможність 
промислового підприємства 

 

IV етап: визначення кількісних показників окремих ознак для кожного 
рівня шкали градації  

 

III етап: виокремлення ознак і встановлення по ним обмежень 

V етап: проведення оцінки конкурентоспроможності промислового 
підприємства  

 
VI етап: розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності 

промислового підприємства 
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переваг на тривалий період. Саме розвиток конкурентного потенціалу повинен бути 
спрямований на адаптацію підприємства до змін в умовах конкуренції та зміцнення його 
довгострокової конкурентної позиції на ринку. 

У сучасній науці існує шість основних підходів до визначення 
конкурентоспроможності. Відповідно до першого підходу конкурентоспроможність 
розглядається з точки зору переваг в порівнянні з конкурентами. Другий - ґрунтований на 
теорії рівноваги А. Маршала. Третій підхід полягає в оцінці конкурентоспроможності за 
якістю продукції на основі складання многокутних профілів за різними характеристиками 
компетентності. Четвертий - є матричною методикою оцінки конкурентоспроможності, 
реалізується за допомогою складання матриць і попередньому виборі стратегії. П'ятий - 
структурний, відповідно якого положення підприємства можна оцінити через такі показники 
як: рівень монополізації галузі, наявність бар'єрів для нових підприємств, що з'являються на 
ринку. Шостий - функціональний, його представники визначають співвідношення між 
витратами і ціною, об'єми завантаження потужностей виробництва, кількість продукції, що 
випускається, і інші показники. Відповідно до цього підходу конкурентоспроможними 
вважаються підприємства, в яких краще налагоджено виробництво і подальша реалізація 
товарів, ефективніше поставлено управління фінансовими ресурсами. 

Останній підхід до визначення конкурентоспроможності ми вважаємо найбільш 
точним і максимально повно відбиваючим рівень використання конкурентного потенціалу 
підприємства. 

Виходячи їх того, що жодне підприємство не може досягти максимальної переваги за 
всіма характеристиками конкурентоспроможності, підбираються стратегії або комплекс 
стратегій, які відповідають тенденціям розвитку ринку, ураховують стан ресурсів 
підприємства і найкращим способом використовують його сильні сторони. Однак такий 
підхід потребує подальшого дослідження як щодо визначення ефективних інструментів 
оцінки окремих складових конкурентного потенціалу, так й до визначення рівня їх 
раціонального нарощення для виконання стратегічних завдань. 
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Сучасні умови економічного розвитку створюють безліч труднощів для українських 

підприємств. Висока конкуренція викликає стиснення на внутрішньому ринку, тому багато 
виробників змушені переглядати портфель замовлень і вносити корективи в збутову 
політику. Пошук можливостей розвитку спонукає шукати нові ринки, в тому числі за 
межами України. Сучасний міжнародний ринок відкриває для вітчизняних підприємств 
надзвичайно великі перспективи, але слід зауважити, що, як і в кожній бізнес структурі, тут є 
додаткові вимоги. На сучасних зовнішніх ринках присутня надзвичайно жорстка 
конкуренція. Для того, щоб ефективно функціонувати в умовах зовнішньоекономічної 
діяльності - необхідно застосовувати лише сучасні методи управління підприємством 
дотримуючись вектору розвитку. Але на всіх етапах діяльності сучасних підприємств, 
незалежно від сфери їх функціонування, завжди присутній ризик. В цьому контексті для 
сучасних українських підприємств виступає дуже важливим – своєчасне урахування 
можливих ризиків виходу на зовнішні ринки.  

У мультикультурному середовищі управління ризиками набуло ключового значення 
за останні два десятиліття, будучи одним із факторів, що дає можливість збільшити вартість 
бізнесу і це призводить до отримання потенційних вигід для сучасних підприємств. 
Питанням особливостей виходу на зовнішні ринки та проблематиці управління ризиками 
присвятили особливу увагу у своїх наукових працях такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як 
Ф. Котлер, А. Сміт, Д. Рікардо, М.І. Диба [1], В.І. Кокоріна [2], Т.В. Харчук [3], П.Д. Шимко 
[4], В.В. Вітлінський [5], М.О. Левченко [6], та ін.  

Існує три види форм виходу підприємств на зовнішні ринки: експорт (прямий та не 
прямий), спільна підприємницька діяльність (ліцензування, франчайзинг, підрядне 
виробництво, управління за контрактом) [7] та пряме іноземне інвестування за кордон 
(рис.1).  

 

 
 

 
Рисунок 1 – Форми виходу підприємств на зовнішні ринки 
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Для будь-якого підприємства виникає необхідність обирати ту фoрмy вихoду на 
мiжнaрoдний ринoк, яка бyдe нaйбiльш вигiднoю, тому що кoжнa з форм потребує прийняття 
на себе бiльшого oбсягу зoбoв’язань та більшого ризику, але обіцяє й більш високі прибутки. 
Доцільно зауважити, що при виборі експортування товару чи послуг на зовнішній ринок, 
підприємство залишається на національній території. За умов вибору форми спільного 
підприємства чи прямого інвестування – це потребує організації виробництва за кордоном. 
Кожна з вищеназваних форм має свої характерні особливості, переваги та недоліки. Однак 
під час порівняння форм виходу підприємств на зовнішні ринки стало зрозуміло, що, 
прибуток підприємства зможе збільшитися в рази, так як залежить від економіко-
політичного становища країни, фінансово-економічних показників підприємства, навиків 
управління, а також від правильно обраної форми освоєння світових ринків та урахування 
настання можливих ризиків. 

Для того, щоб мінімізувати втрати при виході на зовнішні ринки, суб’єкти ринку 
мають передбачати різні типи ризиків, джерела їх виникнення, можливість настання, 
наслідки і втрати [8]. Але передбачити це дуже нелегко.  

Оскільки сучасні управлінці повинні враховувати різні середовища, що оточують 
підприємства плануючі вихід на зовнішні ринки, вони повинні передбачати та визначати 
політичні, соціальні та економічні ризики в країні перебування та визначати, як ці ризики 
впливають на успіх їх підприємства. З цієї причини надзвичайно важливо своєчасно 
проводити попередній аналіз ризиків для компаній у їх міжнародній діяльності. Однак, хоча 
управління ризиками є одним з найважливіших факторів успіху для будь якого підприємства 
при виході на міжнародні ринки, у багатьох випадках ці підприємства не мають достатніх 
знань для здійснення зовнішнього управління ризиками, або вони, як правило, ігнорують 
наслідки, які може мати відсутність зовнішнього управління ризиками. 

Управління ризиками доцільно розділити на чотири етапи: (1) визначення джерел 
ризику, (2) кількісне визначення джерел ризику, (3) розробка системи реагування на ризик та 
(4) оцінка залишковий ризик проекту. До типів зовнішніх ризиків належать економічні 
фактори, природні фактори та політичні фактори. 

В діловому середовищі економічна невизначеність та наслідки світової фінансової 
кризи змусили компанії підвищити інтерес до управління та мінімізації ризиків, наприклад, 
заохочуючи ініціативи корпоративної соціальної відповідальності. Зокрема, міжнародна 
діяльність у майже у будь-якому секторі чутлива до світових подій, оскільки пов’язана з 
політичними, фінансовими, культурними та юридичними ризиками та спричиняє 
невизначеність на ринках, що негативно впливає на реалізацію зовнішньоекономічних 
проектів. Отже, управління ризиками стало центральним елементом успішного управління 
зовнішніми проектами підприємств, особливо в умовах невизначеного міжнародного бізнесу, 
та ключовим фактором у виграшних стратегіях будь-якої компанії, включаючи міжнародні 
спільні підприємства. Тому ефективна оцінка ризиків та управління ними будуть критично 
важливими для досягнення успіху на зовнішніх ринках, що є показником ефективності 
підприємства та бізнесу в цілому. Між ефективним управлінням ризиками та організаційним 
успіхом існує прямий зв’язок. Успішне управління ризиками не тільки зменшує ризик, але 
також допомагає досягти або зберегти конкурентну перевагу для підвищення ефективності 
діяльності сучасних підприємств на міжнародному ринку. 

Таким чином, підприємства при виході на зовнішні ринки повинні проводити 
постійний аналіз ризиків, які можуть виникнути в їх міжнародній діяльності, щоб уникнути 
компрометації цілей компанії, частки ринку або навіть її довгострокової стабільності. 
Зокрема, ідентифікація політичних ризиків, їх кількісна оцінка та управління ними є 
ключовими факторами для успіху інтернаціоналізації сучасних підприємств. Одним із 
способів інвестування в удосконалення управління ризиками є компанії, що розвивають 
високий потенціал для отримання дефіцитних та цінних ресурсів, тим самим зменшуючи 
ймовірність та наслідки ризиків під час реалізації зовнішньоекономічного проекту. Інший 
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шлях - це здатність вчитися та впроваджувати інновації, оскільки вони можуть сприяти 
постійному вдосконаленню рівня управління ризиками за допомогою використання 
передових методів, інноваційних технологій та оптимальних стратегій управління. Нарешті, 
партнерство дозволяє учасникам зовнішньоекономічного проекту обмінюватися 
інформацією, що покращить комунікацію та надасть можливість зовнішнім організаціям 
часто надавати цінну інформацію про роботу з управління ризиками. Це, у свою чергу, може 
усунути невизначеність та допомогти управлінцям прийняти оптимальні рішення, що 
зменшують втрачені можливості при вирішенні виникаючих ризиків підприємства. Таким 
чином, висока організаційна спроможність та краще управління ризиками призведуть до 
вищої ефективності сучасних підприємств на шляху до успішного виходу на зовнішні ринки. 
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Дуже часто, майже кожен в дитинстві мріє про те, що буде керівником якоїсь компанії 
чи організації, ще не розуміючи суть цих слів. Але, мріючи про це, ніхто ще не знає, що саме 
ховається за цим.  

Перед керівництвом організації чи підприємства стоїть одне дуже важливе завдання: 
створити максимально комфортне середовище для працівників, яке буде сприяти 
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ефективності їхньої праці. Ще здавна майже кожен з нас чув, що чим більше віддаєш, тим 
більше отримуєш. У відносинах з колективом діє той самий принцип. Якщо керівництво 
старається налагодити відносини, створити гарну атмосферу, то і люди віддають максимум у 
вигляді своєї праці. 

На сьогодні, корпоративна культура є дуже важливим інструментом для 
стимулювання розвитку професійних навичок. Також це впливає на економічний результат 
діяльності підприємства, що надалі сприяє підвищенню репутації даної організації. 
Організація з успішною корпоративною культурою має певний авторитет на ринку, тому 
приваблює хороших працівників та інвесторів. 

Корпоративна культура – це система цінностей, переконань, вірувань, уявлень, 
очікувань, символів, а також ділових принципів, норм поведінки, традицій, ритуалів тощо, 
які склалися в організації та її підрозділах за час діяльності та які сприймаються більшістю 
працівників [1].  

Корпоративна культура діє в організації з моменту її створення, а подальше її 
удосконалення сприяє лояльності працівників, ось чому завдяки корпоративній культурі 
складається успішна система управління персоналом. Вона є потужним інструментом для 
підвищення рівня та розвитку системи управління персоналом. 

Розглянемо взаємозв’язок між системою розвитку персоналу підприємства та 
корпоративною культурою (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Система розвитку персоналу підприємства [2]. 
 
Перший блок – інформаційний, сприяє отриманню навичок працівником і опанування 

нових знань, необхідних для успішного виконання роботи. Другий блок – соціально-
психологічний, сприяє моральній підготовці, адаптації до нових змін, нових видів діяльності, 
обов’язків, знайомство з правилами, нормами, традиціями, стилями поведінки, які існують в 
організації, знайомство з колективом та керівництвом. Третій блок – динамічний, який 
характеризує можливий кар’єрний ріст працівника, на цьому етапі працівник використовує 
набуті знання на кожній новій сходинці кар’єрного росту. Розвиток персоналу є 
найголовнішим фактором для успішної діяльності підприємства.  

Будь-яке підприємство чи організація – це перш за все, люди. І саме вони формують 
культуру, своєю поведінкою, спілкуванням, взаємодією один з одним та цінності, яких самі 
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дотримуються. Це свого роду, потужний інструмент, який сприяє орієнтуванню всіх на 
спільний результат [3,5-6]. 

Мета корпоративної культури, полягає в тому щоб забезпечити високу ефективність 
діяльності підприємства чи організації, високу прибутковість, шляхом вдосконалення та 
систематизації регулювання людськими ресурсами, лояльності співробітників. 

Корпоративна культура впливає на управління підприємством наступним чином, 
виконуючи такі завдання:  

– розвиток у персоналу почуття причетності до справ підприємства; 
‒ заохочення, залучення персоналу у спільну діяльність на благо підприємства; 
‒ зміцнення стабільності системи соціальних відносин; підтримка індивідуальної 

ініціативи працівників; 
‒ надання допомоги персоналу в досягненні особистого успіху; створення атмосфери 

єдності менеджерів і персоналу на підприємстві; 
‒ делегування відповідальності; 
‒ зміцнення корпоративної родини (поздоровлення персоналу із сімейними, 

трудовими святами, подіями і т. д.) [4]. 
Виконуючи їх, управління персоналом сприяє досягненню розвитку підприємства. 
Отже, іншими словами корпоративна культура являє собою систему взаємодії вищими 

органами управління і персоналом. Виходячи з цього, корпоративна культура є тією 
ключовою ланкою, яка напряму впливає на ефективність діяльності підприємства. Створення 
«здорової» корпоративної культури, дотримання та розуміння правил, сприяє ефективному 
та гармонічному управлінню персоналом організації, гармонізує відносини у колективі, 
привабить найкращих, нових співробітників і партнерів. Завдяки корпоративній культурі, 
підприємство чи організація можуть підвищити свою конкурентоспроможність, а також 
конкурентоспроможність продукції або послуг, як на зовнішньому, так і на внутрішньому 
ринку. 
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Здобуття вищої освіти – важливий крок у процесі професійного становлення 

особистості, який потребує навичок самостійності та вміння планувати свій час. Від цього 
залежить успішність студента під час навчання у виші, а надалі – майбутня кар’єра.  

Тайм-менеджмент (управління часом) – процес планування та здійснення свідомого 
контролю над робочим часом та організація повсякденного життя завдяки застосуванню 
принципів, технік і законів, які покликані раціоналізувати життя людини, сприяти успішній 
реалізації її як особистості. 

Вивчення основ тайм-менеджменту дозволяє забезпечити, окрім економії часу, 
збільшення продуктивності, ефективності, можливостей для досягнення важливих життєвих 
та кар’єрних цілей, а також покращення здоров’я за рахунок зменшення рівня стресу. 
Раціональне використання часу можна вважати запорукою успішності студентів, адже 
неможливість ефективно розпоряджатись цим ресурсом може призвести до низки 
негативних наслідків, таких, як зменшення якості навчального процесу та його результатів, 
збільшення рівня стресу.  

Використання студентами прийомів і методів тайм-менеджменту під час лекційних, 
семінарських, практичних, лабораторних, а особливо під час виконання індивідуальних 
завдань та проєктної діяльності є особливо доцільним, оскільки надає можливість 
раціонально підійти до виконання поставлених задач у коротший термін з покращенням 
кінцевого результату. Існує багато прийомів, принципів, технік, методів та законів тайм-
менеджменту, застосування яких у щоденних практиках матиме позитивний вплив на 
успішність студента. Оптимальним методами для здобувачів вищої освіти будуть: 

– Перший закон Паркінсона; 
– Техніка помідора (Pomodoro technique); 
– Метод «90 на 30» (або «52 на 17»); 
– Принцип «1-3-5»; 
– Метод ABCDE; 
– Метод «З’їж цю жабу!» («Eat that frog!»). 
Перший закон Паркінсона. У 1955 році Сиріл Норткотт Паркінсон (британський 

військовий історик, письменник, журналіст, драматург, автор сатиричних робіт з проблем 
бізнесу, політології і менеджменту) опублікував статтю сатиричного характеру у журналі 
The Economist, у якій сформулював такі висновки: робота заповнює весь час, відведений на її 
виконання. Звідси можна зробити висновок, що перед тим, як приступити до завдання, 
студенту варто проаналізувати його та виявити, скільки насправді часу потрібно на його 
виконання, та встановити на основі цього дедлайну без відтермінування (додавання 
додаткового часу для виконання). 

Техніка помідора (Pomodoro technique). Однією із найпопулярніших технік тайм-
менеджменту є техніка помідора, яку винайшов Франческо Чирілло. Суть полягає у поділі 
роботи на двадцятип’ятихвилинні інтервали (прийнято називати їх «помідорами») з 
перервами між ними. Тобто ця техніка має таку послідовність: вибір завдання; робота 
протягом двадцяти п’яти хвилин; п’ятихвилинна перерва (цикл повторюється чотири рази, 
після чого перерва триває вже 15–30 хвилин).  

Метод «90 на 30» (або «52 на 17»). Цей метод є універсальним, найбільше підходить 
людям, які мислять часовими інтервалами, та має два варіанти. Перший передбачає 
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дев’яностахвилинні цикли роботи з тридцятихвилинними перервами між ними, другий – 
п’ятидесятидвохвилинні робочі цикли та сімнадцятихвилинні перерви.  

Принцип «1-3-5». Важливими елементами процесу планування часу є складання 
списку справ та вміння визначати пріоритетність задач. Принцип «1-3-5» базується на цьому: 
у щоденному списку справ має бути одна найважливіша справа, три справи середньої 
важливості та п’ять дрібних справ, порядок їх виконання визначається за рівнем 
пріоритетності. 

Метод ABCDE. Браян Трейсі – канадсько-американський письменник, підприємець, 
психолог та мотивуючий оратор, який запропонував метод ABCDE, що передбачає 
ранжування завдань, які має виконати зокрема і студент упродовж дня, на категорії залежно 
від їхньої пріоритетності: A (найважливіші завдання), B (важливі завдання, невиконання 
яких може понести за собою негативні наслідки), C (завдання, які варто виконати, але це не є 
обов’язковим), D (завдання, які можна делегувати) та E (неважливі завдання).  

Метод «З’їж цю жабу!» («Eat that frog!»). Виявивши у своєму списку одну 
найважливішу справу, але найменш бажану до виконання, варто приступити до неї вранці у 
першу чергу, адже це подарує відчуття легкості та перемоги впродовж дня. Цей метод тайм-
менеджменту був описаний Браяном Трейсі у його книзі «Зроби це зараз. 21 чудовий спосіб 
зробити більше за менший час».  

Таким чином, студенти, опанувавши основи тайм-менеджменту, можуть 
використовувати набуті знання під час навчання. У такий спосіб вони можуть 
раціоналізувати свій час, збалансувати навчання і відпочинок, заняття спортом та хобі, що 
забезпечить повноцінний спосіб життя та сприятиме професіоналізації та саморозвитку. 
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Конкурентоспроможність потенціалу - це складний орієнтир, який відображає 

переважання низки показників, що використовуються для оцінки можливостей компанії, що 
визначають успіх на даному ринку в часі, порівняно з низкою подібних показників, що 
використовуються конкурентами. Конкурентоспроможність потенціалу можна визначити як 
складну порівняльну характеристику потенціалу, яка відображає переваги ряду показників 
якості використання ресурсів та організації взаємозв’язків між ними, що визначають 
ефективність потенціалу на даному ринку через кількість показників [1]. 

Конкурентоспроможність потенціалу компанії слід розглядати як її здатність 
використовувати цілий ряд ресурсів ефективніше, ніж інші учасники ринку, щоб повністю 
задовольнити потреби споживачів, зменшити витрати та оптимізувати власні економічні 
вигоди. У науковій літературі в працях провідних вітчизняних та зарубіжних економістів 
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були повністю враховані проблеми формування організаційно-економічних механізмів 
стратегічного управління, зокрема, управління потенціалом промислових підприємств та 
конкурентоспроможністю. 

У сучасній бізнес-літературі пропонується розмежовувати базовий рівень 
конкурентоспроможності та потенціал компанії [4-6]. 

Перший рівень. Потенціал цього рівня характеризується внутрішньо нейтральною 
організацією управління. Незважаючи на проблеми конкурентоспроможності та 
задоволеності споживачів, керівник дбає лише про реалізацію виробничого потенціалу, який 
орієнтований на використання виробничих потужностей. Вважається зайвим змінювати 
дизайн або підвищувати технічний рівень продукції, вдосконалювати структуру та функції 
організацій з продажу та збуту послуг, оскільки зміни кон'юнктури ринку та споживчого 
попиту не враховуються. 

Другий рівень. Компанії, які мають потенціал другого рівня конкурентоспроможності, 
прагнуть зробити свої виробничі системи "зовні нейтральними". Це означає, що, 
використовуючи наявний потенціал компанії, вона забезпечить виробництво продукції, яка 
повністю відповідає стандартам, встановленим її основними конкурентами. Керівництво 
такої компанії не звертає уваги на потенціал компанії, який пропонував би певні конкурентні 
переваги. 

Третій рівень. Коли менеджери компанії знають, що потенціал компанії має дещо інші 
порівняльні переваги перед ринком, ніж їх основні конкуренти, і намагаються не відповідати 
загальним стандартам виробництва, встановленим у галузі, потенціал компанії еволюціонує 
до третього рівня конкурентоспроможності. Система управління в цих компаніях починає 
активно впливати на виробничі системи, сприяє їх розвитку та вдосконаленню. 

Четвертий рівень. Потенціал компанії досягає четвертого рівня 
конкурентоспроможності та перевищує потенціал його конкурентів за умов, коли успіх у 
конкуренції є меншою функцією виробництва, ніж функцією управління і залежить від 
якості, ефективності управління та організації виробництва. Для більшості фірм-конкурентів 
ресурси, що використовуються у виробничому процесі, майже однакові, але ефективність їх 
поєднання в сучасній економічній системі різна і залежить від якості управління, 
кваліфікації менеджерів, організаційної структури тощо [3]. 

Метою розробки системи показників, що характеризують конкурентоспроможність 
потенціалу, є необхідність визначення рівня його прийняття рішень з метою раціоналізації 
кожної складової на підприємстві. Ця мета повинна узгоджуватися з цілями управління 
потенціалом, а результати оцінки повинні сприяти розробці ефективних стратегій на всіх 
етапах розвитку потенціалу. 

При розробці методології оцінки конкурентоспроможності потенціалу компанії слід 
дотримуватися певних принципів [2]: 

– врахування пріоритетів системи управління фірмою; 
– складність оцінки - врахування параметрів компанії у всіх функціональних сферах, 

включаючи ефективність виробничого процесу, стабільність та життєздатність компанії; 
– наявність інтегрованого показника конкурентоспроможності; 
– доступність, безперервність та порівнянність інформації, яка використовується при 

аналізі. 
Виходячи з цих принципів, методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності 

потенціалу компанії дозволяє здійснювати пряме кількісне порівняння елементів, а саме 
розраховувати вбудований показник конкурентоспроможності потенціалу. 

Метою розрахунку інтегрального показника для оцінки конкурентоспроможності 
потенціалу промислового підприємства є отримання вичерпного опису, який дозволить 
оцінити його конкурентні позиції і, на цій основі, розробити стратегію управління 
конкурентоспроможністю компанії. 
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Складність концепції конкурентоспроможності потенціалу вимагає встановлення 
системи показників (критеріїв), які можна вважати ключовими показниками 
конкурентоспроможності та охоплювати найважливіші аспекти якості та ефективності 
використання потенціалу компанії. В якості показників зазвичай використовують такі 
показники та характеристики [3]: конкурентоспроможність продукції; Якість, надійність 
продукції; характерні властивості товарів; Імідж компанії; відносна частка ринку; Рівень 
витрат. 

Ці показники можуть бути модифіковані та доповнені залежно від характеристик 
оцінюваних компаній. Важливою передумовою ефективного управління 
конкурентоспроможністю потенціалу є співвідношення результатів компанії зі стадіями 
життєвого циклу конкурентної переваги. Для цього структуруються елементи системи 
управління і на цій основі формується організаційно-економічний механізм контролю 
конкурентоспроможності потенціалу компанії, що дає змогу комплексно функціонувати 
елементи економічного потенціалу компанії та перетворювати її на конкурентоспроможну 
потенціал залежно від фаз життєвого циклу. 

Оцінка конкурентоспроможності компанії полягає не тільки у визначенні 
конкурентної позиції прийнятих показників (факторів) за певний період, а й у прогнозуванні 
динаміки їх можливих змін та оцінці ступеня їх взаємодії. Ступінь та характер впливу на 
конкурентні групи. Для того, щоб мати можливість оцінити динаміку конкурентного 
потенціалу в довгостроковій перспективі, доцільно використовувати метод факторного 
аналізу, який можна використовувати для визначення впливу змін кожного фактору на зміни 
загальної конкурентоспроможності потенціал компанії. 

Тому при оцінці фактичного рівня конкуренції підприємства першим кроком є оцінка 
конкурентоспроможності його потенціалу, для чого використовуються певні методи такої 
оцінки, характеристикою яких є складність. Ці методи дають можливість кількісно 
визначити елементи потенційної конкурентоспроможності, розрахувати вбудований 
показник оцінки потужності, порівняти результати з аналогічними оцінками конкуруючих 
компаній, врахувати синергію елементів і на цій основі зробити поінформоване керівництво 
рішення. 
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Сьогодні ділова репутація, будучи основним компонентом успіху будь-якої 

організації, належить до числа найважливіших активів компанії. Для того, щоб здійснювати 
цілеспрямовану діяльність по її формуванню і управлінню, необхідно визначитися з самим 
поняттям «ділова репутація». 

Репутація є громадською думкою про когось чи щось, соціальною оцінкою чи 
усталеними уявленнями про особу чи об'єкт, що впливає на ставлення суспільства до цієї 
особи чи об'єкта. 

Репутація – це зважений підхід, заснований на уявленнях про об'єкт, сформований із 
загальної думки про переваги та недоліки. Репутація складається з реальних дій і фактів 
об'єкта, що випливають з практики ділового спілкування і роботи з ним. Так, наприклад, 
репутація фірми в середовищі професіоналів може суттєво відрізнятися від її іміджу в 
ширшій аудиторії. Проте, завдання репутації схожа з тією, яку вирішує імідж, – допомагати 
виведенню на ринок нових товарів і послуг, захищати компанію від дій конкурентів, 
залучати надійних партнерів. 

Репутація є стійкою думкою про якості та переваги компанії в ринковому середовищі. 
Основними елементами репутації є: 

– наявність високої культури організації; 
– високий авторитет керівництва організації; 
– позитивний імідж організації на ринку як синергія фінансових можливостей та 

тривалого лідерства за якістю виробленої продукції; 
– іноваційнність стратегії; 
– присутність як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках; 
– соціальна відповідальність; 
– порядність; 
– законослухняність. 
Між поняттями "репутація" і "ділова репутація компанії" існує зв’язок, однак вони все 

ж таки відмінні. Оскільки сучасна компанія функціонує в умовах інформаційного розвитку 
бізнесу, то її ділова репутація – це її основний нематеріальний актив, що має величезну 
вартість та формується на основі таких активів компанії, як репутація, імідж та фінансова 
стійкість компанії. 

Залежно від якісних характеристик ділова репутація може бути як позитивною, так і 
негативною (з самим різним вмістом). Також розрізняють реальну і бажану ділову 
репутацію, тобто ту, якої хотіли б домогтися керівництво та персонал організації. При цьому 
слід зазначити, що динаміка зміни репутаційного статусу характеризується наступним: 
формування позитивної ділової репутації – процес тривалий і поступовий, а втрата її може 
статися відразу, причому з досить відчутними, якщо не катастрофічними наслідками для 
бізнесу. 

Ділова репутація має оцінюватися спеціалістами, оцінка якої в змозі ґрунтуватися на 
наступних складових: 

– етика у відносинах із зовнішніми партнерами – відповідальність, порядність, 
відкритість, виконання зобов'язань, кредитна історія,; 

– етика у відносинах з внутрішніми партнерами (корпоративне управління) – 
відповідальність менеджерів перед акціонерами, фінансова прозорість бізнесу; 
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– ефективність менеджменту – рентабельність, нарощування оборотів, ринкова 
експансія, інновації; 

– репутація і особистий рейтинг топ-менеджерів;  
– коли розробники десятиліттями, а іноді й століттями вдосконалюють продукцію, 

впроваджують інновації в великий спектр своїх виробів. 
Таким чином, репутація є тим нематеріальним та юридично неідентифікованим 

активом, який складно підрахувати як складову вартості, але яка безумовно містить у собі 
перспективи розвитку, конкурентні переваги та інші економічні вигоди. 

Для оцінки репутації використовуються також репутаційні щорічні рейтинги журналу 
Fortune «Найбільш шановані компанії світу: World's Best Corporate Reputations», підготовлені 
Reputation Institute. Найбільш визнаними є такі рейтинги, як The Dow Jones Sustainability 
Index (рейтинг найбільш стійких компаній в світі) і The 100 Best Corporate Citizens (рейтинг 
100 компаній з найбільш активною громадською позицією журналу Corporate Responsibility). 
Рейтинги щорічно проводять вимір ділової репутації провідних світових компаній, але 
говорити про точну кількісну оцінку репутації компаній за допомогою рейтингів є не завжди 
коректним. 

Репутація - це динамічний процес, який залежить від довгострокових стратегічних 
цілей компанії і від того, як вони реалізуються. Він відображає глибокі економічні і соціальні 
характеристики бренду. Існує безліч методів створення і підтримки позитивної репутації. 
Деякі з них універсальні незалежно від вашої ніші або розміру компанії. Ми можемо 
виділити наступні цілі: 

– Оцінка сприйняття бренду споживачами 
– Підвищення пізнаванності бренду і цитованості 
– Підтримка лояльності аудиторії 
– Створення пулу лояльних до бренду клієнтів 
– Збір і оцінка зворотного зв'язку від цільової аудиторії 
– Інформування аудиторії про нові продукти, послуги або акціях. 
Ефективна стратегія управління репутацією включає кілька прийомів, 

рекомендованих більшістю експертів: 
– моніторинг публічної інформації в Інтернеті - пошукові запити вашого бренду 

можуть дати цінну інформацію про сприйняття і настроях аудиторії; 
– управління соціальними мережами: платформи, що генерують великий трафік, 

відмінно підходять для реалізації маркетингових стратегій і прямого спілкування з цільовою 
аудиторією; 

– створення та оптимізація контенту: регулярне ведення блогу і створення 
актуального і якісного інформативного контенту допомагають бізнесу підвищити лояльність 
клієнтів і позитивну репутацію; 

– робота з коментарями: важливо розрізняти регулярні відгуки клієнтів, навіть 
негативні, і наклеп. 

Управління репутацією в Інтернеті - це складний процес, в якому беруть участь 
професіонали з різним досвідом. Хоча, наприклад, створення контенту і управління 
соціальними мережами часто є прерогативою одного фахівця в невеликій компанії, ситуація 
може змінитися в міру зростання компанії. Помилка, пов'язана з відсутністю відданих своїй 
справі фахівців, може коштувати бізнесу репутації. 

Ефективне управління репутаційних ризиком починається з визнання того, що 
репутація - це питання сприйняття. Загальна репутація компанії залежить від її репутації 
серед різних зацікавлених сторін (інвесторів, клієнтів, постачальників, співробітників, 
регулюючих органів, політиків, неурядових організацій і співтовариств, в яких працює 
фірма) в певних категоріях (якість продукції, корпоративне управління). Відносини з 
співробітниками, обслуговування клієнтів, інтелектуальний капітал, фінансові результати, 
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вирішення екологічних і соціальних питань). Сильна позитивна репутація серед зацікавлених 
сторін в декількох категоріях призведе до міцної позитивної репутації компанії в цілому. 

 Всередині задля організації управління репутацією слід зосередитися на постійній 
роботі над формуванням позитивного іміджу. В першу чергу, це взаємодія зі своєю цільовою 
аудиторією за допомогою рекламних кампаній і бренд амбасадору. По-друге, аналіз бажань і 
потреб потенційних клієнтів. Наприклад, турбота про навколишнє середовище, постійні акції 
та знижки на товари, робота над удосконаленням складу продукту, який користується 
великим попитом.  

Підтримка ефективних і постійних зв'язків з громадськістю – це один з ключових 
моментів управління корпоративною репутацією. Знання факторів, що впливають на ділову 
репутацію, визначає оцінку фінансової стійкості компаній, дозволяє прогнозувати 
виникнення економічної небезпеки (банкрутство, недружнє поглинання фірми). 

Таким чином, позитивна ділова репутація, її «добре ім'я» стає джерелом позитивної 
соціальної ідентичності, важливої як для самої компанії, так і для всіх зацікавлених в 
успішній взаємодії з нею партнерів. Отже, як істотна складова нематеріальних активів, вона є 
значущим економічним важелем у стратегічному розвитку компанії. Більш того, в умовах 
нестабільності економіки і посилення конкурентної боротьби на ринках позитивна ділова 
репутація є стійкою конкурентною перевагою компанії, яка є унікальною та не може бути 
імітованою конкурентами. 
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Українська економіка вже тривалий час знаходиться в стані «стресу». Більшість 

вітчизняних підприємств зуміли адаптуватися до жорстких ринкових умов господарювання, 
використовуючи при цьому західні стандарти управління. Сучасне виробництво являє собою 
складний процес перетворення сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших предметів 
праці в готову продукцію, що задовольняє потребам суспільства [1]. 

Бізнес-процес – це система логічно вибудуваних жорстко регламентованих дій, у якій 
на вході знаходяться необхідні ресурси, а на виході результати, що представляють цінність 
для всіх зацікавлених сторін. 

Бізнес-процеси основного виробництва забезпечують виробництво продукції певного 
обсягу і необхідного рівня якості необхідного ринком. Результатами цих процесів в 
машинобудуванні є випуск машин, апаратів і приладів, що складають виробничу програму 
підприємства і відповідних його спеціалізації, а також виготовлення запасних частин до них 
для постачання споживачеві [2]. 

У наукомісткому виробництві виділяють окремі підпроцеси, до яких можна віднести 
процеси основного, допоміжного та обслуговуючого виробництва. 

Ключовими етапами такого роду бізнес-процесу є: аналіз і планування; організація; 
технологічні роботи; облік стану бізнес-процесів. Зміст цього бізнес-процесу істотно 
розкриває схеми матеріальних та інформаційних потоків. Організаційно-логічна схема 
реалізації бізнес-процесів істотно залежить також від масштабу виробництва і складності 
продукції [3]. 

Потужним інструментом конструювання і перебудови діяльності підприємств є 
реінжиніринг, тобто цілеспрямована зміна концептуальних основ бізнесу, в результаті якого 
досягається значне підвищення ефективності, продуктивності та рентабельності діяльності 
підприємства. Стрімкий розвиток реінжинірингу обумовлено необхідністю використання 
наукомістких інноваційних технологій як засобів підвищення ефективності діяльності 
підприємства. 

Сутність реінжинірингу полягає в переході від операційного управління, до 
управління бізнес-процесами, результати яких повинні повною мірою забезпечувати 
задоволення всіх стекхолдерів. 

Об'єктом реінжинірингу є підприємства, або бізнес-процеси, що протікають в 
підрозділах підприємства. 

Процес ідентифікації бізнес-процесів на підприємстві не є основоположним для їх 
реорганізації. Реінжинірингу піддаються бізнес-процеси, які є застарілими, тобто 
здійснювані без застосування сучасних інженерних методів і автоматизованих програмно-
прикладних продуктів, що дозволяють моделювати бізнес-процеси. 

Бізнес-процес, що виник в результаті реінжинірингу, сильно відрізняється від 
традиційного, приймаючи найрізноманітніші форми. 

Бізнес-процес можна зобразити як ряд логічно взаємозалежних завдань, націлених на 
досягнення результату. Основними бізнес-процесами є: розробка стратегії; розробка нових 
видів продукції (послуг); виконання договірних зобов'язань підприємства. 

Процедура реінжинірингу насамперед залежить від кількості основних бізнес-
процесів, які будуть зазнавати змін. Результати реінжинірингу можуть носити, як 
позитивний, так і негативний характер. Мета реінжинірингу бізнес-процесів полягає в 
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реорганізації інформаційних, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства, їх 
систематизації та централізації для оптимального виконання в процесі виробництва 
продукції, надання послуг необхідної якості і кількості, що відповідають ринковим 
потребам. 

Таким чином, реінжиніринг бізнес-процесів – це фундаментальне переосмислення і 
радикальна модифікація бізнес-процесів для досягнення перелому в роботі по 
вдосконаленню в критичних поточних показниках, таких як витрати, якість, обслуговування 
і швидкість [5]. 

Реінжиніринг бізнес-процесів основного виробництва являє собою перепроектування 
існуючих виробничих процесів, засноване на застосуванні наукомістких інноваційних 
технологіях і дозволяє в значній мірі поліпшити функціонування всього підприємства. 

Сутність процесу організації реінжинірингу бізнес-процесів основного виробництва 
складається в ефективній інтеграції всіх елементів реінжинірингу, встановлення необхідних 
взаємозв'язків між факторами виробництва, а також створення необхідних умов для 
задоволення всіх зацікавлених сторін в період проведення реінжинірингу. Існує два основних 
способи організації реінжинірингу бізнес-процесів основного виробництва. 

Способи організації реінжинірингу бізнес-процесів основного виробництва – 
реінжиніринг «з чистого аркуша» та безперервний реінжиніринг. 

Безперервний реінжиніринг – постійний процес внесення змін, спрямований на 
розробку нових і вдосконалення наявних бізнес-процесів. Цей вид реінжинірингу 
проводиться, спираючись на правила ESIA (erase, simplify, integrate, automate), і передбачає 
виконання чотирьох основних дій, призначених для безперервного зміни бізнес-процесів: 
знищити, спростити, інтегрувати, автоматизувати. 

1-й етап – знищити. Ліквідація операцій, непов'язаних з підвищення цінності, що 
безсумнівно є актуальним в сучасних економічних умовах.  

2-й етап – спростити. Після визначення зайвих підпроцесів, що не мають прямого 
впливу на кінцевий результат, необхідно спростити бізнес-процес шляхом ліквідації 
непотрібних дій. Процедура спрощення зазвичай використовується стосовно складних 
ділянок. 

3-й етап – інтегрувати. Мається на увазі об'єднання постачальників комплектуючих і 
їх споживачів в єдиний процес. Тим самим забезпечується більш тісний контакт 
постачальників і споживачів продукції. Підприємства, де процес інтеграції між 
постачальниками і споживачами продукції (послуг) організований на більш високому рівні, 
відрізняються підвищеною ефективністю діяльності. 

4-й етап – автоматизувати. Автоматизація бізнес-процесів за рахунок сучасних 
програмно-прикладних продуктів і корпоративних інформаційних систем дозволить 
здійснювати більшу кількість операцій в одиницю часу, з високими кількісними і якісними 
результатами.  

Реінжиніринг «з чистого аркуша» – діючий бізнес-процес зазнає корінну перебудову, 
шляхом фундаментального переосмислення його суті, змісту та мети. 

Труднощі реалізації даного підходу полягає в здійсненні кардинальної перебудови 
бізнес-процесу. Результат застосування даного методу залежить від творчих можливостей, 
знань, умінь, навичок і досвіду виконавців, а також застосовуваних інженерних технологій. 
Кожен проект з реінжинірингу бізнес-процесів є унікальним. 

Вирішальним фактором перебудови є творча активність виконавців, їх винахідницькі 
можливості. У процесі перебудови необхідно знайти відповіді на два основних питання: як 
створити образ конкурента власному виробництву та як повинен виглядати ідеальний 
виробничий процес? 

Останнє, що потрібно зробити на етапі висування змістовних пропозицій незалежно 
від обраного способу організації, – розробити перелік рекомендованих змін в результаті 
перебудови бізнес-процесу. 
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Використання одного з вищеописаних способів організації реінжинірингу бізнес-
процесів основного виробництва визначається складом проектної групи обраної вищим 
керівництвом підприємства. Результатом організації реінжинірингу бізнес-процесів 
основного виробництва є регламент виконання реінжинірингу, що реалізовується на 
підприємстві, за рахунок наявних матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів, 
виділених в програмі по організації реінжинірингу. 
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У сучасних умовах забезпечення конкурентоспроможності будь-якого підприємства, 

підвищення іміджу, захоплення нових ринків і збільшення грошового потоку можливо тільки 
за рахунок створення необхідних передумов для подальшого розвитку на основі створення, 
впровадження і поширення технічних, технологічних і організаційних нововведень, яким 
може стати стратегічний менеджмент.  

Серед вчених, які зробили значний внесок в розвиток стратегічного менеджменту, як 
науки, необхідно зазначити: І. Ансоффа, У. Бреддіка, О.С. Віханського, П. Дойля, Л. 
Єфремової, Д.Кліланду, Д. Кемпбел, К.В. Комарової, Ж.-Ж. Ламбеном, Г. Минцбергу, М. 
Портера, А. Стрікленда, А. Дж. Томпсона, Г. Хемел, К.В. Чепелєва. Теоретичним та 
методичним аспектам сутності стратегічного управління підприємств присвятили свої праці 
такі вчені, як А. Градов, Б. Карлофф, Г. Клейнер, Б. Коллас, М.Круглов, О. Кузнєцова, В. 
Маркова,М. Мескон, Е. Нікбахт, Р. Фатхутдінов, С. Фішер, Ф. Хедоурі. 

Аналіз наукових праць виявив, що зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі 
істотно підвищують різноманітні ризики в діяльності сучасного підприємства. Для 
зменшення впливу будь-якого з видів ризику з одночасним стійким зростанням підприємству 
необхідно знання про тенденції свого розвитку шляхом передбачення і прогнозування. 
Подібна інформація дозволяє підприємству досягти бажаних результатів, а також є 
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орієнтиром для прийнятих управлінських рішень. Передбачення майбутніх цілей і задач 
розвитку підприємства, а також розробка засобів їх досягнення в тривалій перспективі в 
широкому розумінні являє собою сутність стратегії розвитку.  

Дослідження господарської практики свідчить про те, що питанням розробки 
ефективної стратегії присвячено значну кількість управлінського часу, що може 
ускладнювати економічне становище господарюючих одиниць. Тому тільки у взаємозв'язку 
стратегічних орієнтирів виробничого і економічного характеру господарюючі суб'єкти 
набувають можливість для обґрунтованого вироблення управлінських рішень.  

На процес формування і реалізації стратегії розвитку підприємства істотно впливають 
фактори, які умовно можна класифікувати як ендогенні і екзогенні. Екзогенні (зовнішні) 
фактори детермінуються традиційно з позицій складних умов, мінливої динаміки і 
невизначеності зовнішнього середовища. Ендогенні (внутрішні) фактори характеризуються з 
позицій складності і новизни завдань, необхідних рішень на підприємстві, а також 
властивістю і складом ресурсів, компетенцій і здібностей, які перебувають в розпорядженні 
підприємства.  

Процес стратегічного управління на підприємствах базується на двох основних 
підходах. Перший підхід полягає в використання методів, що дозволяють враховувати 
обмеження підприємств по ресурсам. Другий підхід передбачає застосування методів з 
обліку потреб, визначених зовнішнім середовищем. Але слід підкреслити, що окремо кожен 
із зазначених підходів реалізується в обмежених випадках, оскільки на практиці більш 
широке застосування має збалансований підхід до стратегічного управління, який сприяв 
появі і зародженню безлічі концепцій стратегії розвитку підприємства. Прихильники другого 
підходу, заснованого на урахуванні факторів екзогенного характеру наполягають на вивченні 
особливостей «бізнес-ландшафту» підприємства (М. Портер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен і їх 
послідовники).  

Як зазначає Ф. Котлер, для формування та реалізації ринкової стратегії в її складі 
об'єднуються всі процеси менеджменту підприємства, сприяючи тим самим руху розвитку 
підприємства. Він вважає, що в рамках забезпечення розвитку підприємства необхідно 
наступне: детермінація поведінкової стратегії підприємства на ринку; розробка стратегії по 
диверсифікації ринку; проведення вибору цільового сегмента на ринку; розробка стратегії 
щодо формування нових видів продукції; детермінація ресурсної стратегії; формування 
стратегії по ціноутворенню; встановлення способів і методів по поширенню товарів; 
розробка стратегії щодо стимулювання процесу збуту продукції і стратегії реклами 
продукції; детермінація стратегії зростання підприємства [1].  

Безліч поглядів і підходів щодо змісту процедур стратегічного управління, а також 
процесу формування стратегії робить стратегічний аналіз актуальним і необхідним в будь-
якій області діяльності підприємств. Із зростанням умов нестабільності управлінська 
практика довела нові методи для стратегічного управління, що визначають і регламентують 
діяльність підприємств. По мірі виникнення багатоваріантності і несподіванки в розвитку 
підприємств на перспективу, все більше ускладнюються механізми стратегічного управління, 
з'являються нові протиріччя.  

В сучасних умовах при наявності високої невизначеності і динамізму ринкового 
середовища економічний і соціальний розвиток стає неможливим без впровадження 
стратегічних напрямків в управління персоналом, що дозволить забезпечити ефективне 
досягнення намічених цілей підприємства за допомогою утримання конкурентних переваг і 
адекватного реагування на трансформацію зовнішнього середовища. Зазначені параметри 
досяжні за рахунок таких заходів: формування відповідної організаційної структури 
управління; інвестування в розвиток персоналу, підвищення його конкурентоспроможності; 
маркетинг персоналу; створення ефективної системи стимулювання і мотивації робітників 
[2].  
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Потреба в свідомому управлінні змінами на основі науково обґрунтованих методів їх 
передбачення, регулювання обумовлює важливість здійснення на підприємствах 
стратегічного управління, що дозволить забезпечити досягнення поставлених цілей. Слід 
зазначити, що в основі сучасних концепцій управління стратегія виступає як найважливіший 
ресурс процесу виробництва і одночасно як засіб досягнення своїх цілей. Формування 
стратегії знаходиться на зрізі балансування інтересів в межах поєднання інтересів 
підприємства і працівника, розуміння стратегічного виміру в управлінні персоналом [3].  

Вибір ефективної стратегії відбувається шляхом безперервного аналізу і оцінки 
взаємозв'язків між окремими видами стратегії. Дані дослідження проводяться вищими 
органами управління підприємства при паралельному спілкуванні з керівниками 
безпосередньо виробничих ланок. Доцільним може бути також і зовнішнє консультування з 
використанням досвіду фахівців в аудиторських і консалтингових фірмах. Результатом 
даного етапу визначається визначення сукупності стратегій поведінки підприємства з 
можливими прогнозними значеннями фінансово-економічних показників. 

Таким чином, стратегічне управління підприємством повинно ґрунтуватися на 
системному підході, що дозволить розглядати його як систему, що складається з сукупності 
складових взаємопов'язаних і взаємодіючих підсистем (постановка завдань, планування, 
контроль, оцінка). Також необхідно враховувати ув'язку конкретних рішень в рамках 
підсистем з урахуванням їх впливу на всю систему в цілому, аналіз і прийняття рішень за 
видами стратегії з урахуванням зовнішнього, внутрішнього середовища і загального 
напрямки розвитку підприємства. Саме система управління впливає на фінансові результати 
діяльності, рентабельності, капіталізації та дозволяє домогтися більш низької вартості 
послуг, продуктів за допомогою зниження їх собівартості. 
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В Україні все більше і більше загострюється проблема забруднення навколишнього 

середовища виробничими відходами підприємств. Враховуючи те, що Україна на 
державному рівні визнала шлях європейського розвитку, і також прагне налагодити зв’язки 
із Європейським Союзом, то це спричиняє екологізацію економіки, як однієї з європейських 
вимог, що обумовлює актуальність теми дослідження. 

Наразі українські підприємства перебувають у стані переходу до відносно нових 
методів управління, які передбачають не тільки процес удосконалення діяльності за рахунок 
впровадження інновацій, аналізу стратегії власної діяльності, але і практичного 
використання екологічного менеджменту. 
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Багато років поспіль реалізація системи екологічного менеджменту на вітчизняних 
підприємствах цікавить українських вчених та суспільства в цілому. Вже не перший рік 
Україна переживає екологічну кризу, яка викликана негативним впливом від діяльності 
підприємств на довкілля на всіх етапах виробничого процесу. Забруднення довкілля 
пов’язане, насамперед, з: нераціональним використанням ресурсів, недостатнім рівнем 
переробки відходів виробництва та їхніх викидів в атмосферу та гідросферу, недосконалістю 
технологічних процесів на підприємстві, низькою економічною зацікавленістю підприємств 
у впровадженні природоохоронних заходів тощо.  

Різні концепції екологічного менеджменту розкриті в працях В. Амітана, О. Амоші, О. 
Балацького, О. Бровкова [1], О. Веклич, В. Кравцова, О. Савченка, М. Чумаченка, і багатьох 
інших. Відразу слід відмітити, що в Україні правові аспекти екологічного управління 
практично не досліджені. 

Відповідно до твердження В.О. Лук’янихіна, екологічний менеджмент – це сукупність 
принципів, методів, форм, прийомів, засобів управління виробництвом та виробничим 
персоналом підприємства з метою досягнення високої еколого-економічної ефективності 
виробництва [2]. 

Екологічна ситуація, яку переживає Україна, можна схарактеризувати як кризисну, 
симптоматика якої така: 

– погіршення стану довкілля через його забруднення та через екстенсивний характер 
використання земельних та лісових фондів; 

– псування здоров'я населення, дмнаміка якого виражається в збільшенні 
онкологічних, серцево-судинних захворювань, проблем з дихальною системою та 
репродуктивною функцією в результаті канцерогенного ефекту забруднюючих речовин на 
організм людини. 

Багато в чому сучасна екологічна ситуація і її тенденції залежать від промислових 
виробництв і господарської діяльністю загалом. Незважаючи навіть на окремі успіхи і 
досягнення в цій сфері, загальний стан навколишнього середовища бажає кращого і все-таки 
продовжує погіршуватися, що в подальшому призведе до загострення екологічної кризи. 

Основною із причин цих негативних процесів в Україні є те, що механізми 
екологічного контролю й управління характеризуються низькою ефективністю. Більша 
частина українських підприємств лише намагаються пристосуватися до вже наявних 
нормативів та інструкцій у напрямку ресурсозбереження і оптимального користування 
природними ресурсами. Однак, процес реалізації системи екологічного управління не має 
носити вимушений характер як такий, а має бути закріплений у вигляді простих внутрішніх 
правил для функціонування бізнесу. Введення системи екологічного менеджменту на будь-
якому підприємстві потребує фінансування на охорону довкілля. Проте, варто відзначити, 
що ці витрати українськими підприємствами носять недостатній характер, а це відбувається 
в результаті низької економічної зацікавленості у впровадженні заходів щодо охорони 
довкілля. 

Однак, є одна з причин, яка все-таки зацікавлює організації до введення системи 
екологічного менеджменту – це зменшення витрат на охорону довкілля.  

Введення системи екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствах 
забезпечить: 

– зменшення ресурсів та витрат на виробництво в результаті того, що 
раціоналізується споживання всіх ресурсів; 

– підвищення мотивації працівників організації; 
– забезпечить підвищення рівня якості продукції; 
– збільшить частку ринку, внаслідок виходу організації на зовнішні ринки; 
– підвищить ефективність використання інновацій в функціонуванні підприємства; 
– урегулює відносини з державним аппаратом, постачальниками, споживачами та 

іншими зацікавленими особами [3]. 
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Отже, основне мета екологічного менеджменту – це пошук нових способів вирішення 
значних екологічних проблем, які виникають в процесі виробництва продукції. Екологічний 
менеджмент – це гарантія здорового довкілля, основа незмінного розвитку України та всього 
світу також.  

Сьогодні на етапі науково-технічного прогресу, екологічний менеджмент виходить на 
перший план та стає основним фактором економіки,який спроможний визначити її 
подальший ефективний розвиток. Отож, потрібно враховувати екологічні вимоги при 
процесі управління всім виробничим циклом, починаючи з,власне, виробництва, розробки 
нової продукції, маркетингових операцій, персоналу, фінансів, тобто з’являється 
необхідність у формуванні екологічного управління на вітчизняних підприємствах. 

Мотивацією до введення системи екологічного управління для Заходу є намір 
підвищити свій імідж, рівень конкурентоспроможності, збільшивши кількість покупців свого 
товару чи послуги; для України – прагнення підприємства отримати від держави якісь 
пільги. Однак, ефективно функціонуюча система екологічного менеджменту має позитивний 
ефект для всіх підприємств, адже, вона забезпечує зменшення витрат підприємства, і як 
наслідок, підвищує його конкурентоспроможність. 
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В умовах підвищення конкурентної боротьби підприємства постійно шукають 

інструменти підвищення ефективності своєї діяльності, одним з яких є бізнес-моделювання. 
Бізнес-моделювання передбачає побудову моделі господарської діяльності, що спрямована 
на отримання прибутку. За спостереженням вчених: «Сучасні, агресивні, з огляду 
конкурентної боротьби, підприємства забезпечують зростання прибутків і надходження 
капіталу від інвесторів, насамперед, завдяки ефективним діловим (бізнесовим) моделям і 
розумінню пріоритетів споживачів… Компанія може виробляти продукти та застосовувати 
новітні технології, але для досягнення успіху вона повинна створити ефективну бізнес-
модель, яку неможливо або складно у короткостроковий період скопіювати (відтворити) 
конкурентам» [1; 2, с. 14-15]. Тому питання побудови бізнес-моделей виробничих 
підприємств є актуальним і має практичне значення. 

Наукове підґрунтя концепції бізнес-моделі компанії побудували дослідники А. 
Сливоцький, Г. Чесбро, Г. Хамел. Вони визначили зміст, функції та елементи бізнес-моделі 
компанії, запропонували таксономію сучасних бізнес-моделей, обґрунтували механізм 
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формування і трансформації бізнес-моделі [1; 2, с. 17]. Сучасні вчені, таки як Г. 
Швидоненко, Н. Ревуцька, І. Шелухін та ін. [1; 2, с. 17; 3] систематизували та удосконалили 
теорію бізнес-моделювання, а українські підприємства зовсім недавно почали 
впроваджувати бізнес-моделювання в практичну діяльність. Проте вони зустрічаються зі 
складнощами бізнес-моделювання, що потребує додаткового дослідження і надання 
рекомендацій. 

Для формування ефективної бізнес-моделі виробничого підприємства необхідно: 
 знайти такий вид господарської діяльності, що має попит на ринку збуту і 

потенційно може приносити прибуток; 
 побудувати схему (модель) бізнесу, в якій визначити взаємодію суб’єктів 

(споживачів, постачальників, посередників, інвесторів) та об’єктів (продукти, послуги, 
роботи, процеси) [2, с. 17].  

Проте, підприємства часто допускають помилки в тому, що дуже щільно 
прив’язуються до своїх наявних виробничих потужностей, недостатньо вивчають динамічні 
зміни інтересів споживачів, виробляють те і в такій кількості, скільки можуть, ігноруючи 
реальну ситуацію на ринку, намагаючись проштовхнути те, що традиційно виробляють. 
Таким чином компанії залишаються на високо конкурентному ринку, де пропозиція 
перевищує попит, ціни на стільки низькі, що виживають лише сильніші, рентабельність 
діяльності часто дорівнює беззбитковості, та за таких умов немає коштів для розвитку. Вихід 
з такого програшного становища в 2001 р. запропонували У. Чан Кім та Рене Моборн [4] 
шляхом відмовлення від високо конкурентного ринку збуту так званого «багряного океану» 
та пошуку свого «блакитного океану» вільного від конкурентів, з високими прибутками за 
рахунок інновації цінності пропозиції. Сучасні українські підприємства часто недооцінюють 
концепцію «блакитного океану» на базі створення абсолютно нових індустрій та ринкових 
ніш, що вимагає знаходження технічних і технологічних інновацій, створення нових 
цінностей для споживачів. Проблемою більшості українських підприємств є недооцінювання 
необхідності пошуку «блакитних океанів», слабкий розвиток компетенцій працівників, 
низькій рівень інноваційної культури, недостатній рівень завантаженості виробничих 
потужностей, наявність великої кількості процесів, що не додають цінності для споживачів, 
проте споживають наявні ресурси. 

Впровадження і ефективне використання бізнес-моделі залежить від усвідомлення 
всіма внутрішними і зовнішніми учасниками бізнес-моделі своєї ролі у бізнес-процесах, 
вимог до компетенцій виконавців, якості ресурсів, в тому числі матеріальних, фінансових, 
просторових, термінових, інформаційних тощо.  

Для побудови життєздатної моделі у «блакитному океані» бізнесу виробниче 
підприємство безупинно має впроваджувати інноваційні проекти задоволення споживачів, 
видаляти всі операції, що не приносять доданої вартості чи цінності продукту, уповільнюють 
кругообіг капіталу, не відповідають сучасним вимогам ринку.  

На наш погляд бізнес-модель виробничого підприємства забезпечить бажаний рівень 
ефективності, якщо алгоритм її побудови буде здійснюватися циклічно в наступній 
послідовності: вибір (створення) ринкового сегменту (бажано у «блакитному океані») з 
визначеною рентабельністю, формування споживчої цінності та розробка (удосконалення) 
ланцюжка формування споживчої цінності, розробка гнучкого ціноутворення на ринку збуту, 
вибір (удосконалення) моделі формування витрат, доходів, прибутку, моделювання бізнес-
процесів, побудова (удосконалення) організаційної структури для безупинного проходження 
бізнес-процесів створення споживчої цінності, оцінка результатів функціонування бізнес-
моделі, порівняння результатів з поставленими завданнями (чи з еталоном), розробка 
інноваційних пропозицій щодо удосконалення бізнес-моделі, повторення окресленого кола.  

Найбільш розповсюдженим є управлінський підхід розроблення механізму 
формування бізнес-моделі [2, с. 47-48], який передбачає визначення майбутніх пріоритетів 
споживачів, оцінку існуючих та потенційних стратегічних ресурсів, визначення елементів 
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інтелектуального капіталу, формування ефективної системи бізнес-процесів, ідентифікацію 
ключових компетенцій, управління бізнес-портфелем товарів та послуг. В цьому ланцюжку 
технологічних дій формування бізнес-моделі компанії, на наш погляд, найбільш уразливими 
та вірогідностно невизначеними з великим рівнем суб’єктивності є прогнозування 
пріоритетів споживачів від 3 до 10 років, оцінка стратегічних для компанії ресурсів та 
компетентностей, що, великою мірою, впливає на отримання очікуваного ефекту. Тому 
компанії мають необхідність не економити на залученні висококваліфікованих фахівців-
маркетологів, технологів, інженерів, які здатні забезпечити достатній рівень об’єктивності 
прогнозів, від яких залежить стратегічний розвиток компаній. Це забезпечить високий рівень 
кастомізації продукту чи послуги, вплине на зростання капіталу компанії за рахунок 
задоволення пріоритетів споживачів. 

Для забезпечення перебування компанії у межах «блакитного океану» з високим 
рівнем бар’єрів входу, низькою конкуренцією особливу увагу необхідно приділяти 
формуванню інтелектуального капіталу та його складових, що надає бізнесу індивідуальні 
риси, що складно копіювати. Для цього компанії мають приділяти увагу підвищенню 
кваліфікації і компетенцій спеціалістів. Витрати на персонал створять базу підвищенню 
цінності продукції і послуг, що пропонуються на ринку збуту. Часто можна побачити 
недофінансування розвитку персоналу українських компаній, що потрібно змінювати з 
метою підвищення ефективності бізнес-структур. 

В подальшому потребують додаткового дослідження проблеми використання 
синергетичних, комплементарних і мультиплікативних ефектів в бізнес-моделюванні.  
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Зміцнення лідерських якостей персоналу набуває пріоритетного значення через 

зростання ролі людського фактору в управлінні організаціями, ускладнення процесів 
управління і посилення його залежності від факторів і цінностей людських відносин. Будь-
яка організація прагне до високого рівня якості наданих послуг, конкурентоспроможної 
діяльності на ринку і завжди працюватиме на результат, а цього можна досягти саме при 
ефективному використанні трудових ресурсів та використанні вагомих кадрових 
характеристик для визначення вектору майбутнього розвитку будь-якої установи. Наявність 
досвідченого менеджера є запорукою успіху, а коли менеджер є лідером для своєї команди - 
це набагато збільшує шанси на розквіт. Тому, тема зміцнення лідерських якостей для 
розвитку організації є досить актуальною. 
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Дослідженню таких понять, як лідерство, стилі лідерства і лідерські якості присвячено 
багато наукових робіт, як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зокрема, І. Адізеса, У. 
Бенніса, Р. Блейка, В. Врума, М. Герзона, Ломачинська І.М. Краснощок І., Ягоднікова В.В. 
М. Дороніної, А. Дороніна, О. Петряєва, С. Філоновича, Р. Лайкерта, Дж. Максвелл, Дж. 
Моутона, Ф. Фідлера, У. Реддіна, Ф. Йеттона, Г. Юкла, Р. Томаса тощо. В свою чергу, 
зарубіжні автори більшою мірою акцентують увагу, на тому, як стати лідером і розвинути 
лідерські якості.  

Лідерство в організації спонукає працівників працювати для досягнення результату. 
Але уявлення про функції лідера в конкретній компанії визначено не до кінця. Навіть 
людина, яка претендує на це звання, часто погано розуміє, що від нього вимагається. 
Менеджер і лідер в організації – не тотожні поняття. Перший більшою мірою використовує і 
покладається на посадову основу влади, тоді як другий покладається більш на процес 
соціального впливу, а точніше внутрішню організаційну взаємодію. Лідерство передбачає 
наявність послідовників, а не підпорядкування.  

Існують різні підходи до трактування поняття лідера та якими якостями має бути 
наділений «справжній» лідер.  

Лідер — це людина, яка береться за справу сама або розподіляє завдання між членами 
групи так, щоб кожен з них міг проявити ініціативу, це людина, яка конкретно бачить мету 
та шлях її досягнення, а також має достатньо сил і можливостей це зробити [1]. Отже, 
сучасний фахівець обов’язково повинен володіти певними лідерськими якостями. 

Для ефективного лідера головним є наявність таланту та комплексу якостей, 
актуальних для особистості лідера, які варіюються в залежності від сфери життєдіяльності, 
складності завдань, що стоять перед лідером, розширення спектру навичок, якими він 
повинен володіти [3]. Стогділл Р.М. описав п’ять основних якостей, котрі, на його думку, 
характеризують лідера: розум або інтелектуальні здібності, панування або переважання над 
іншими, впевненість у собі, активність і енергійність, знання справи. Проте згодом 
з’ясувалося, що людина, яка володіє всіма цими якостями, не обов’язково є лідером [2]. Інші 
науковці вважають пріоритетними для лідера колективу наступні якості: сильне прагнення 
до відповідальності та завершення справи; енергія і наполегливість у досягненні мети, 
ризикованість і оригінальність у вирішенні проблем; ініціативність; самовпевненість; 
здатність впливати на поведінку оточуючих, структурувати соціальні взаємини; бажання 
взяти на себе всі наслідки дій і рішень; здатність протистояти фрустрації і розпаду групи [4]. 

Безумовно, лідерство – це процес власного внутрішнього управління, який 
формується на визначенні місця людини в колективі, на ініціативі його членів щодо його 
положення, обґрунтоване високими результатами діяльності індивіда. Останнє можливо 
шляхом досягнення вагомих показників працездатності в діяльності відносно інших членів 
колективу, змушення визнати їх цінність, постановка загальних колективних цілей за 
власною ініціативою. Моделювання зміцнення лідерських позицій персоналу для розвитку 
підприємства представлене на рис. 1. 

Визначимо детальніше, як ще зміцнити лідерські якості персоналу та як це вплине на 
організацію в цілому. Деяким людям пощастило бути природженими лідерами, але 
розвинути у себе певний набір якостей здатна будь-яка людина. Важливим в зміцненні 
лідерських якостей є прислухання до себе, усвідомлення в яких ситуаціях Ви вже берете 
лідерство на себе, а в яких – ще ні та як ваші дії та рішення впливають на роботу установи.  

Одним з методів розвитку лідерських якостей є проходження різноманітних 
тренінгів/курсів. Зараз можна знайти велику кількість тренінгів, як онлайн, так і офлайн, що 
не будуть займати багато часу, де розглядатимуться теми, як стати кращим лідером, як 
керувати людьми, як керувати командами, як впливати на інших і як навчати і мотивувати 
інших. Курси можуть включати такі теми: як створити і реалізувати бачення, як керувати 
своїми емоціями, як сформувати навички лідерського спілкування, ведення переговорів, 
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управління змінами, рішення проблем, як підвищити вашу впевненість у собі, створювати 
команди, вирішувати конфлікти тощо.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Моделювання зміцнення лідерських позицій персоналу для розвитку 
підприємства 

 
Не менш важливим є розвиток комунікативних навичок. Вміння правильно говорити є 

одним з важливих факторів ефективного лідерства. Розвинути ці здібності можливо за 
рахунок: ораторських курсів, читання наукових статей і книжок про комунікацію, також є 
вправи для розвитку комунікативних навичок і більше живого спілкування. Розвиток 
ініціативності, щоб розвивати ініціативність доцільно взяти на себе додаткові обов'язки, такі 
як керівництво проектом або головування на зборах. Дотримання дисципліни, важлива 
складова хорошого лідера. Сприяє раціональному використанню часу, вчасному виконанню 
проектів, суворому дотриманню термінів, адже це безпосередньо впливає на роботу команди. 
Також, щоб вдосконалювати лідерські якості, потрібно адекватно оцінювати свої сильні та 
слабкі сторони. Можна пройти особистісні тести, щоб глибше зрозуміти себе. Кращий спосіб 
стати хорошим лідером - це постійний саморозвиток. Вказане допоможе зберегти гострий 
розум і не розгубити професійні навички. Лідер, що постійно вдосконалюється, це гарний 
приклад для інших, такий лідер завжди готовий до вирішення нових завдань, а для керівника 
це дуже корисна якість.Таким чином, справжній лідер має бути інтелектуально розвиненим, 
комунікабельним, високоосвіченим, дисциплінованим, надійним, цілеспрямованим, тощо, а 
також виступати гнучким знаряддям ефективного управління виробництвом. Завдяки цим 
якостям людина може придбати авторитет і співробітники визнають його лідером. А це 
основний інструмент управління підприємством, яким необхідно володіти, розвивати і вміти 
використовувати на практиці для стратегічного розвитку підприємства. 
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Сьогодні, враховуючи мінливість середовища, підприємства мусять постійно 

розвиватися та сприяти змінам, що дозволятиме не лише залишитись на ринку, а й 
утримувати конкурентні переваги. Така ситуація напряму впливає на діяльність вітчизняних 
установ різних форм власності, які відчувають і коливання кількості споживачів, і зниження 
доходів, і нестабільність ресурсної бази. Такі руйнівні процеси призводять до значного 
скорочення переліку стабільних підприємств, що могли б забезпечити країну 
конкурентоспроможною продукцією споживчого та промислового значення. Саме це 
виступає передумовою необхідності формування такої управлінської концепції, яка б змогла 
сприяти комплексності та стратегічній орієнтації розвитку вітчизняних підприємств та їх 
виробничих процесів. Розуміння принципів сталого розвитку, сприятиме позитивним змінам 
вже на ранніх стадіях сповільнення темпів росту, задля коректування вектору результатів 
роботи. Отже, це й обумовило актуальність дослідження щодо стійкого розвитку вітчизняних 
підприємств, систематизації та вибору управлінського інструментарію задля забезпечення 
стійкості. 

Дослідженням в області управління розвитком приділяли увагу багато закордонних та 
вітчизняних науковців, серед яких: Лепейко Т.І., Бєлко І.А., Швиданенко Г.О., Довбенко В., 
Дунда С.П., Шубравська О.В., Надтока Т.Б., Какуніна Г.А., Глинська А.Є. та інші.  

Дослідивши категорію «розвиток», слід зазначити, що частіше визначене поняття 
взаємодіє з різними сферами життя та набуває якісних та функціональних характеристик, 
властивих тому чи іншому процесу. Зокрема розвиток підприємства визначається як 
динамічна система взаємодіючих підсистем, передумов, факторів і принципів, які формують 
вектор кількісних і якісних змін функціонування підприємства, спрямованих на досягнення 
пріоритетів [1, с. 193]. У свою чергу, термін «стійкий розвиток» можна окреслити як 
безперервний, стабільний, антикризовий та контрольований процес, якому властивий ріст 
економічної ефективності функціонування підприємства. Він формується з урахуванням 
трьох аспектів діяльності – економічного, екологічного та соціального, які комплексно 
узгоджені та збалансовані. З огляду на це доцільно виокремити підходи, які формулюють 
стійкий розвиток підприємства (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Підходи до формулювання стійкості розвитку підприємства 

Підхід Характеристика 
Прагматичний підхід Стійкий розвиток підприємства, забезпечується виходячи з 

функціональних засад, можна виокремити такі види стійкості: 
організаційна (забезпечення стійкої організаційної структури), виробнича  
(підтримка стабільності виробництва), ринкова (стійке функціонування у 
мінливих умовах). 

Фінансово-
орієнтований підхід 

Розглядає такі аспекти стійкого розвитку як фінансова стійкість та 
визначення його вартості, виходячи з позицій на ринку. 

Триєдиний підхід В рамках даного підходу розглядається економічна, соціальна та 
екологічна складові діяльності підприємств, виділяється стійкий розвиток 
підприємства як одночасне поєднання економічного росту, задоволення 
потреб стейкхолдерів і виконання екологічних норм. 

Структурно-
системний підхід 

Забезпечує відокремлення стійкості на мікро-, мезо- і макрорівнях. Такий 
підхід дозволяє враховувати синхронізованість розвитку внутрішнього і 
зовнішнього середовищ підприємства. 
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Узагальненим, відповідно до розглянутих підходів, вважається комплексний підхід, 
при якому стійкий розвиток організації досліджують як взаємозалежне об’єднання усіх 
підсистем [2]. Впровадження стійкого розвитку на підприємстві потребує упорядкування та 
визнання саме комплексного підходу. Це обумовлюється тим, що прагматичний підхід не 
розглядає екологічну складову функціонування організації, структурно-системний підхід не 
надає можливості до прогнозування кризи, а триєдиний підхід здійснює лише загальну 
оцінку концепції стійкого розвитку організації. 

Розвиток підприємств, не може відбуватися в повній ізоляції від зовнішнього 
середовища. Знаходячись в рухливому оточенні, підприємства піддаються впливу та повинні 
враховувати наявні і можливі чинники, які, зі свого боку, можуть сприяти розвитку 
організації чи перешкоджати йому, по що не слід забувати. На даний час, процес 
забезпечення стійкого розвитку є надзвичайно важливим задля досягнення успіху на 
кожному підприємстві в умовах мінливого зовнішнього середовища. Існує твердження, що 
управлінцям досить складно виявити характер зовнішнього середовища, можливі зміни, а 
тому важливі рішення можуть прийматися без урахування достовірної інформації про 
чинники впливу середовища, в якому функціонують компанії.  

Управління розвитком охоплює процес або підтримку підприємства в обраному 
напрямку стратегічних змін. Це може бути і штучна зміна вектору діяльності підприємства 
для забезпечення певного рівня конкурентоспроможності, забезпечення тривалої присутності 
установи в економічному просторі. Аби забезпечити свій сталий розвиток, вітчизняним 
підприємствам необхідно постійно моніторити зміни ринку та приймати рішення щодо 
подальшого функціонування підприємства, відповідно до цих змін. Адже, організація не 
може просто закритись від зовнішнього середовища, бо його діяльність цілком від нього 
залежить. 

Кожен день з’являються різноманітні інновації: чи то у виробництві, технології, чи то 
взагалі нові послуги і продукти. Відповідно, у споживачів буде з’являтись незабезпечений 
попит, який підприємства мають закрити. І це у їхніх же інтересах, бо як не вони, то інші 
організації зроблять це першими і отримають нових клієнтів, тим самим, збільшивши свою 
частку ринку. Ці клієнти, до речі, можуть бути такими, яких просто переманили з установ, 
які не розвиваються. Тобто, мова йде не тільки про те, щоб розширювати ринки збуту, а й 
щоб не втрачати свої позиції. 

Постійний аналіз діяльності конкурентів дозволить побачити їх слабкі і сильні 
сторони та, порівнявши зі своїм станом, приймати рішення щодо подальшого розвитку 
підприємства, щоб завжди бути на крок попереду. Обов’язково вектор діяльності має бути 
спрямований на постійне удосконалення, впровадження інновацій, посилення ділової 
репутації, бренду компанії, зміцнення виробничого та трудового потенціалу. Якщо цього не 
робити, підприємство поступово буде втрачати свої позиції на ринку, якими б значними вони 
не здавались. 

Таким чином, враховуючи динамічні умови ринку та зростання конкуренції, 
підприємство має сформувати чітку та досить інтегровану систему забезпечення свого 
стійкого розвитку. І запорукою довготермінового такого стану повинні виступити такі 
складові як: адаптивність, гнучкість системи, відповідність тенденціям, прогнозування змін 
ринку та клієнтоорієнтована спрямованість діяльності. 

Література: 
1. Кифяк В. Теоретичні основи визначення категорії "розвиток підприємства". 

Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. Ч. 2. С. 190-194. 
2. Яковенко Я.Ю. Концепція управління стійким розвитком підприємств. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. 2019. Вип. 36. С.75-81 
3. Гальчак Х.Р. Забезпечення сталого розвитку підприємства як основа формування 

соціальної відповідальності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. 
наук. Праць «Проблеми економіки та управління». 2016. № 847. С. 69–74. 
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ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА ДЖЕРЕЛА ВІДОМОСТЕЙ В 
КОНКУРЕНТНІЙ РОЗВІДЦІ 

 
В.І. Захарченко, д.е.н, професор 

В.В. Трач 
Державний університет «Одеська політехніка» 

Одеса, Україна 
 
Не завжди економічно виправдано містити повний комплекс конкурентної розвідки, 

спиратися тільки на власні сили та засоби (особливо суб’єктам малого і середнього бізнесу). 
У першу чергу, це стосується системи інформаційних потоків. Нерідко «авральний» харак-
тер роботи вимагає висококваліфікованих і певною мірою універсальних (а значить, висо-
кооплачуваних) фахівців. Потрібна сучасна апаратура. Непросто забезпечити підтримку 
дійсно актуальних баз даних (а це зовсім інше, ніж примітивні диски, придбані на сірих 
ринках). І навіть за наявності всього цього ймовірність якісного і своєчасного виконання 
роботи власними силами все одно значною мірою — елемент удачі. Як правило, 
інформаційні потоки про зовнішнє середовище структуровані таким чином: 

1. Законодавство і його плановані зміни у сферах, регіонах, країнах діяльності 
підприємства. 

2. Теорія і практика роботи державних адміністративних органів, включаючи право-
застосовних та контролюючих структур. 

3. Потоковий стан секторів ринку підприємницької активності підприємства, прогноз 
їх розвитку. 

4. Конкуренти та партнери: стан і прогноз. 
5. Стан та прогноз криміногенної обстановки. 
6. Інвестиційний клімат в регіонах і секторах ринка передбачуваних капіталовкла-

день [1, с. 170]. 
Середньостатистичний набір джерел виглядає так: 
1. Матеріали ЗМІ, у т.ч. бази даних архівів преси. 
2. Інтернет (за умови застосування професійних методів пошуку, селекції та оброб-

ки). 
3. Бази даних по суб’єктах економічної діяльності різних країн з характеристиками їх 

економічного становища (система інформації та зв’язку має можливість працювати on-line 
приблизно с 10 тис. таких баз даних, дислокованих в різних країнах). 

4. Бази даних аналітичних звітів щодо політичного й економічного становища різних 
регіонів і секторів ринку, у т.ч. професійні видання, включаючи спеціалізовану періодику 
(книги, журнали, газети, монографії, огляди, доповіді, тези виступів). 

5. Адресно-довідкові бази даних. 
6. Детективи та їх об’єднання. 
7. Експерти, практики, консультанти в різних галузях, напрямках, сегментах (у т.ч. у 

правоохоронній сфері); активні гравці на тих чи інших секторах ринку (одним словом — 
експерти). 

8. Аналітичні підрозділи, спеціалізовані, галузеві НДІ і т.п., що генерують вихідну 
інформацію, та ін. 

9. Маркетингові агентства, маркетологи [2, с. 294-295]. 
Розглядаючи проблему джерел інформації крізь призму технології її видобутку, от-

римаємо такий перелік: люди; документація; відкриті публікації; технічні та електронні 
носії; технічні засоби керування; продукція; виробничі відходи. 

На перший погляд, схема виглядає просто. Складність — у створенні та налаштуван-
ні комплексу надійних і достовірних джерел-каналів, а також в їх професійній обробці 
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(аналізі вихідної сировини). Ізольований канал або навіть їх сукупність серйозної цінності не 
становить. 

Якісний продукт створюється на базі системної роботи спеціалізованої структури. 
Саме тоді можливий якісний перехід від попередніх, сирих відомостей (information) до 
вихідної дієвої аналітики (intelligence). 

Щоб правильно орієнтуватися у сфері загроз бізнесу, необхідно займатися цими 
проблемами постійно [4]. 

Поширення отримує аутсорсинг: для побудови системи безпеки або окремих її блоків 
(особливою інформаційних) часто вигідно звернутися до спеціалізованих підприємств, що 
виробляють продукт в зовсім іншому режимі [3, с. 87]. Назвемо цей режим виробничим. Для 
нього характерний великий регулярний потік вхідної та вихідної інформації. 

У такому режимі працюють великі консалтингові та інформаційні агентства, у т.ч. і 
система інформації та зв’язку (обробляє від 800 до 1 500 інформаційних потоків щомісяця). 
Це дозволяє забезпечити спеціалізацію виконавців (перш за все — аналітиків) і підрозділів, 
сформувати єдину потужну інформаційну базу, систему обліку та контролю виробничого 
процесу, максимально автоматизувати процесу обробки та зберігання інформації на основі 
сучасних технологій, забезпечити телекомунікаційні можливості доступу до найбільших 
інформаційних центрів, партнерських організацій. Від такої компанії потрібно входження до 
розвиненої інформаційної інфраструктури, ефективний алгоритм залучення профільних 
зовнішніх експертів. 

Підемо шляхом організації інформаційного конвеєра, коли все етапи виконуються 
різними службами. Чисельність і спеціалізація кожної визначається завданням обробки 
відповідних інформаційних потоків. 

Застосування методів конкурентної розвідки у забезпеченні економічної безпеки, 
сприяє оптимальному використанню корпоративних ресурсів. Конкурентна розвідка носить 
суспільно-корисний характер, бо допомагає бізнесу розвиватися, вдосконалюватися і йти в 
регіони. Очевидно, що в найближчому майбутньому, коли бізнес стане ще більш професій-
ним, конкурентним і цивілізованим, конкурентна розвідка буде розглядатися як необхідна 
умова забезпечення стратегічної стійкості, конкурентоспроможності та економічної безпе-ки 
організації. 
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Конкурентна стратегія – це чітко встановлений напрям розвитку організації в умовах 

ринкового конкурентного середовища, який забезпечує формування унікальних та стійких 
конкурентних переваг. Стратегія конкуренції включає підходи до бізнесу та ініціативи, які 
використовує компанія для залучення клієнтів, ведення конкурентної боротьби і зміцнення 
позицій на ринку [4]. При виборі стратегії важливо, щоб вона відповідала стратегічним 
намірам, мала ресурсне забезпечення та можливості реалізації для конкретного підприємства 
в мінливому ринковому середовищі. Конкурентні стратегії складаються з ряду підходів і 
напрямів, які розробляє керівництво компанії з метою досягнення найкращих показників 
роботи в конкретній сфері діяльності.  

Цільовими орієнтирами, які обирає кожне підприємство з самого початку своєї 
діяльності є досягнення успіху, розвиток та зростання. Саме розробка стратегії конкуренції 
значною мірою визначає чітке розуміння сутності бізнесу, його стратегічних цілей і шляхів 
їх досягнення. Розробляючи на початковому етапі діяльності конкурентну стратегію, фірма 
прагне знайти і втілити спосіб успішної і довготривалої конкуренції в своїй галузі. Саме 
стратегічні напрями утримання конкурентних переваг і відображають перспективу розвитку 
компанії. 

Вибір та успішна реалізація конкурентної стратегії компанії за думкою М. Портера 
здійснюється протягом наступних етапів: 

– аналіз структури і рушійних сил галузі; 
– визначення та оцінка стратегічних альтернатив; 
– вибір оптимальних конкурентних стратегій.  
В.О. Василенко та Т.І. Ткаченко для вибору базової конкурентної стратегії 

пропонують таку покрокову процедуру: фіксація продуктового портфелю, вибір базової 
конкурентної стратегії, прийняття рішень щодо реалізації обраної стратегії [1]. 

Ю.Б. Іванов виокремлює чотири етапи вибору стратегії: оцінка стратегії, що існує, 
формування нової стратегії, оцінка ризику, вибір стратегічних альтернатив [2]. 

Для найбільш ефективної конкурентної боротьби менеджменту компанії необхідно 
розробити конкурентну стратегію, скласти план її реалізації і проаналізувати підсумки 
виконання складеного плану. Розроблений план реалізації конкурентної стратегії допомагає 
всім співробітникам організації чітко усвідомити, які функції вони повинні виконувати при 
роботі з кожним сегментом ринку і визначає поведінку при тих чи інших діях конкурентів. 
Іншими словами, план реалізації стратегії створює умови для узгодженої роботи менеджерів 
різних підрозділів для досягнення загальних корпоративних цілей, відповідно, дії компанії на 
ринку стають більш взаємопов’язаними і цілеспрямованими. 

Найбільш поширена система класифікації конкурентних стратегій представлена у 
табл.1. 

Розробка і подальша реалізація конкурентної стратегії здійснюється шляхом 
послідовного виконання наступних основних етапів: 

– розробка місії і загально корпоративної стратегії розвитку компанії; 
– формулювання завдань конкурентної боротьбі на ринку; 
– збір і аналіз інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище; 
– вибір конкурентної стратегії компанії на ринку; 
– аналіз обраної стратегії; 
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Таблиця 1 – Класифікація конкурентних стратегій 
Автор /принцип 

класифікації 
Види стратегій Характеристика стратегій 

М. Портер/  
Створення 
конкурентної 
переваги на ринку 

Стратегія цінового 
лідерства  

Досягнення найменших витрат за рахунок 
дешевших матеріально – технічних, трудових 
ресурсів, ноу-хау 

Стратегія диференціації 
продукції 

Створення ринкової позиції (іміджу), що 
відрізняється від конкурентів упаковкою, 
сервісом, товаром. 

Стратегія фокусування Спеціалізація та концентрація діяльності  
Ф. Котлер/ 
Конкурентна позиція 
та маркетингові 
спрямування фірми 
на ринку 

Стратегія ринкового 
лідера 

Охоплення найбільшої ринкової частки, захист 
позицій та подальший наступ  

Стратегія фірми- 
челенджера 

Збільшення ринкової частки для досягнення 
ринкової першості (вид стратегії наступу) 

Стратегія фірми-
послідовника 

Захист ринкової позиції та ринкової частки, 
стратегія оборони та наслідування дій лідера 

Стратегія фірми-нішера Утримання ринкової частки в ніші, реалізація 
стратегії диференціації, підтримання позицій 
лідерства в ніші 

І. Ансофф/  
Джерело 
конкурентної 
переваги фірми 

Стратегія максимізації 
ринкової частки фірми 

Мінімізація вартості вироблених товарів та 
продаж їх за ціною, нижчою ніж у конкурентів 

Стратегія диференціації 
товарів фірми 

Спроможність фірми запропонувати товар, який 
задовольняє специфічні потреби певної групи 
покупців 

Стратегія диференціації 
ринку 

Спроможність фірми створювати нові ринкові 
потреби та досягати прихильності споживачів за 
рахунок позитивного іміджу фірми 

Стратегія росту, яка 
забезпечує майбутній 
розвиток 

Географічне розширення ринку збуту, 
сегментування ринку та стимулювання попиту 

Р. Майлз, Ч. Сноу/ 
Намір фірми з 
приводу товарно-
ринкової позиції 

Стратегія «розвідника» Концентрує увагу на ідентифікації нових 
можливостей і вирішенні підприємницьких 
проблем 

Стратегія «захисника» Приділяє основну увагу операціям на 
актуальних ринках і вирішенню інженерних 
проблем 

Стратегія «аналітика» Концентрує увагу на ідентифікації нових 
можливостей та використанні змішаного 
підходу щодо вирішення адміністративних 
задач  
 

М. Трейсі, Ф. 
Вірсем/ Принцип 
ціннісних дисциплін 

Функціональна перевага Компанія забезпечує вищу цінність, лідируючи 
в своїй галузі за ціною і зручністю товару 

Тісний зв’язок із 
споживачем 

Компанія забезпечує вищу цінність, ретельно 
сегментуючи ринки і створюючи товари або 
послуги конкретно під потреби цільових 
споживачів 

Лідируюча позиція по 
товарах-новинках 

Компанія забезпечує вищу споживчу цінність, 
пропонуючи постійний потік нових товарів або 
послуг, які швидко виштовхують застарілі 
товари або послуги. 
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– реалізація конкурентної стратегії, яка повинна супроводжуватись систематичною 
оцінкою й аналізом результатів, визначенням відхилень від цільових орієнтирів і швидкою 
реакцією на непрогнозовані зовнішні й внутрішні зміни; 

– аналіз результатів реалізації стратегії. 
Ефективність реалізації конкурентної стратегії визначається досягнутим рівнем 

конкурентоспроможності компанії. Конкурентоспроможність - це відносна характеристика, 
що виражає відмінності розвитку підприємства від підприємств-конкурентів за ступенем 
задоволення своїми товарами потреб споживачів і за ефективністю господарсько-фінансової 
діяльності [3]. Конкурентоспроможність організації цілком базується на визначенні єдиного 
механізму управління її економічним потенціалом. З метою довгострокового забезпечення 
конкурентоспроможності керівництву компанії необхідно приймати і використовувати 
стратегічні управлінські рішення, які можна вважати основою створення і реалізації її 
конкурентних переваг. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У МАГАЗИНІ 
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Пандемія COVID-19 призвела до нестабільної роботи багатьох організацій, в тому 

числі магазинів брендового одягу, що призвело до скорочення обсягів торгівлі. У магазинах 
брендового одягу обслуговують покупців з доходом вище середнього, які є більш 
вибагливими та до них потрібно трохи інше ставлення персоналу магазину, тобто особливий 
сервіс. Через пандемію споживачі таких магазинів не відвідують достатню кількість 
різноманітних заходів та івентів, як це було раніше, тому купляють брендовий одяг не так 
часто, а це свідчить про втрату частини прибутку магазину. Це обумовлює актуальність 
дослідження питань вдосконалення менеджменту якості обслуговування магазинів 
брендового одягу задля стимулювання приросту прибутку таких магазинів.  

Питання менеджменту якості обслуговування у сфері торгівлі розглядаються багатьма 
вченими, таких як: Асаул А. Н., Бай С. І., Білоус С. К., Кальянов А. В., Князь И. П., 
Коротаева Ю.В., Мазараки А. О., Мальська М. В., Святенко Л. М. та Шконда В. В. В їхніх 
роботах розглянуто такі питання, як постановка системи менеджменту якості 
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обслуговування, обслуговування в торгівлі та методи його досягнення. Але, недостатньо 
приділено уваги до питань пов’язаних з магазинами саме брендовим одягом, тому таким 
питанням присвячується ці тези.  

Від початку треба дати визначення терміну «менеджмент якості обслуговування». 
«Якісне обслуговування» – це сервіс, що перевершує очікування клієнтів. Тому, 
«менеджмент якості обслуговування» – це управління цим сервісом. Менеджмент якості 
обслуговування передбачає створення стандартів поведінки та виконання робочих процедур 
для співробітників різних категорій, організацію системи навчання персоналу, чітку 
постановку завдань, контроль і оцінку результатів роботи на основі заявлених стандартів.  

У свою чергу, обслуговування (послуга чи сервіс) – це дія або благо, що здійснюється 
однією стороною для іншої. Процес обслуговування та процес його споживання протікають 
одночасно. Поки потенційний покупець не вступить у взаємини з працівниками магазину, він 
не може попередньо оцінити реальний рівень сервісу. Обслуговування – це продукт праці 
продавців, його якісний ефект проявляється в ході надання та невід’ємний від свого джерела, 
тобто особи, що його надає. З чого видно, що обслуговування має натхненний характер, на 
відміну від неживих технологічних маркетингових прийомів та чинників формування 
«імпульсу» покупки [1]. 

Базовою умовою високого рівня сервісу є вміння головного менеджера створити 
здорову психологічну атмосферу та грамотно вибудувану мотиваційну систему. 
Незадоволений настрій та негативні емоції всередині колективу створюють ґрунт для 
проєктування таких же відчуттів на покупців. Якщо продавці керують процесом, значить 
головний менеджер безпорадний в питаннях управління, якщо керівник, значить все, що 
відбувається на підприємстві, наслідок його рішень. 

Якість обслуговування – це про людський фактор, про вміння вибудовувати 
комунікацію зі співробітниками для керівника та про вміння вибудовувати комунікацію з 
покупцями для продавців; про відносини, про те, як здійснювати ту чи іншу психофізичну 
дію: вербальну чи невербальну; як зустрічають, як подивилися, як проігнорували; який знак 
переважає, така емоція і закріплюється у покупця. Результат якісного обслуговування 
вимірюється в емоціях, а не в грошовій валюті [2]. 

Реклама має пряме відношення до теми якості обслуговування в період проведення в 
магазині рекламних акцій, знижок і розпродажів. Знання рекламного законодавства вбереже 
від ситуацій введення споживача в оману і пов’язаних з ними штрафних санкцій. 

Для виконання стандартних норм обслуговування співробітники магазина як мінімум 
повинні знати пов’язані з їх сферою діяльності нормативні акти. Багато магазинів понад 
норму розробляють ще й фірмові стандарти, які вигідно відрізняють їх бренд, оскільки 
пропонують в плані сервісу покупцеві трохи більше, ніж окреслено законодавством, і ніж він 
очікує отримати. Забезпечуючи покупцеві несподіваний «вау» ефект. 

Практика показує, що проблема низького рівня обслуговування завжди актуальна 
всупереч великої кількості інформації на тему й прийнятті магазинами правил. Причини 
завжди криються в менеджменті та принципах внутрішньокорпоративної культури [3]. 

Щодо ігнорування прав покупців, найчастіше це пов’язано із тим, що ми живемо в 
перехідний період. Далеко не всі усвідомлюють очевидний факт, що акценти змістилися з 
ситуації товарного дефіциту в сторону товарного достатку та виторг магазину залежить 
цілком від рішення покупця. Стандарти не дотримуються на користь сьогочасної вигоди, 
незалежно від того, який піде ефект в довгостроковій перспективі. Вони не сприймаються 
співробітниками як дієвий інструмент, що дозволяє оцінити їх вчинки з позиції 
довгострокової стратегії існування магазину на ринку. Продавці, часто за згодою керуючого, 
діють тут і зараз. 

Щодо ігнорування прав персоналу, то необізнаний у своїй справі менеджер, який не 
вміє аналізувати причини низької конверсії магазину, веде до збиткових для бізнесу рішень. 
Наприклад, керівник, бажаючи уславитися ефективним менеджером і будь-яким способом 
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домогтися миттєвого збільшення виторгу, має намір встановлювати для продавців недосяжні 
плани продажів, а для залякування систему штрафів. Тим самим ігноруючи принцип 
визначення цілей й постановки завдань SMART і повністю демотивує персонал [4]. 

Відвідувачі такого магазину мимоволі стають учасниками так званої «гри». В якій 
продавець, який встиг затвердити за собою право обслуговування покупця, починає 
буквально дихати йому в потилицю, відчайдушно застосовуючи знання технік швидкого 
продажу. Вінчає картину «полювання» керуючий, який реалізує з «капітанського містка» 
тотальний контроль за тим, що відбувається. І потенційний покупець біжить не озираючись, 
тому що не бажає бути предметом маніпуляцій. А персонал слідом, з жахом згадуючи про 
пережитий досвід. І як результат, у магазині дуже велика текучість кадрів та покупців. 
Невідомо, наскільки довго протримається на плаву магазин з таким ефективним 
менеджментом. 

Гіпертрофоване значення надається тільки зовнішній стороні медалі: стандартної 
зовнішності, манерам, підібраного з асортименту магазину форменого одягу. Але мало уваги 
приділяється мистецтву спілкуванню. У таких магазинах з’являється стійке відчуття, що 
діалог покупець веде не з людиною, а з запрограмованим роботом, нездатним на живу 
емоцію, не кажучи про те, щоб її викликати. 

Відштовхуючись від основного критерію якісного обслуговування – позитивного 
емоційного ефекту, треба розібрати який з факторів може його забезпечити: навчання 
менеджменту, грамотної управлінської й кадрової політики, які роблять ставку на людський 
капітал. 

Дослідження показують, що хороші продавці мають закладений природою набір 
людських характеристик, який є базою для розвитку відмінних комунікативних навичок, 
важливих для професії продавця чи консультанта: екстравертний тип темпераменту і 
розвинене почуття емпатії. Вони легко входять в контакт з незнайомими людьми, відчувають 
що, як і в який момент потрібно сказати потенціальному покупцеві. І самі отримують 
задоволення від активних комунікацій [5]. 

Потенціальний покупець – це у першу чергу людина, а не гаманець. Знайти з ним 
спільну мову, в такому непростому спільному творчому процесі, можна виключно 
налаштуватися на його хвилю. В решті решт, продавця можна навчити. 

Якісне обслуговування в магазині це невід’ємна від товару, та у багатьох випадках, 
вирішальна опція. У наш цифровий час можливість придбати товар не обмежена фізичним 
розташуванням магазину. Зважаючи на це, незадоволений обслуговуванням покупець легко 
може знайти заміну на просторах Інтернету у конкурентів. Щоб уникнути таких ситуацій, 
менеджеру потрібно вчитися аналізувати помилки та вміти визнавати їх, бо людський 
капітал вирішує долю такого бізнесу. 

Удосконалення менеджменту якості обслуговування магазинів брендового одягу за 
напрямами: навчання співробітників необхідним навичкам, доведення до них правил 
обслуговування покупців, контролювання та мотивування продавців в залежності від 
виконання ними планів продажів і заданих стандартів роботи, використання цифрових 
технологій у продажу призведе до зростання прибутку магазинів не тальки під час пандемії, 
а при поверненні у звичайний режим роботи. 
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Кожна компанія на стадії активного розвитку та стабільної ділової діяльності починає 

розширювати економічні відносини і хоче вийти на зовнішні ринки. Сучасний міжнародний 
ринок створює величезні перспективи для вітчизняного бізнесу. Але в той же час він 
висвітлює власні додаткові потреби. Особливістю зовнішніх ринків є жорстка конкуренція, 
тому вихід на зовнішній ринок передбачає лише використання сучасних методів 
корпоративного управління. 

При розробці стратегії виходу на зовнішній ринок мають бути враховані закони, 
міжнародні стандарти та традиції країн, на ринки яких компанія планує вийти. 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності пов’язаний із процесом глобалізації, 
розвитком економічних відносин між країнами, оновленням технічної підтримки компаній та 
покращенням якості продукції. 

Правильно обрана стратегія, впевнено визначає місію, цілі та завдання підприємства. 
Це дозволить компанії ефективно працювати на зовнішньому ринку, що в майбутньому буде 
провідною позицією. Стратегія – це конкретний план дій управління, який спрямований на 
досягнення поставлених цілей. Він визначає, як організація буде функціонувати та 
розвиватися, а також які ділові, конкурентні та функціональні рухи та дії будуть вжиті для 
приведення організації до бажаного стану [1]. 

У процесі проникнення на зовнішні ринки фірма повинна відібрати ті сегменти, на 
основі яких вона забезпечує переваги і які не були достатньо розвинені або лише 
формуються в зарубіжних країнах. Увага місцевих компаній або міжнародних конкурентів, 
що базуються в інших країнах, часто буде прикута до інших питань, тому вони будуть 
погано підготовлені до боротьби. 

Другим керівним принципом виходу на зовнішні ринки є наслідування зразків 
транснаціональних компаній. 

Вибір стратегії виходу в основному пов’язаний з роллю та масштабами 
зовнішньоекономічної діяльності певного підприємства. Якщо зовнішньоекономічна 
діяльність не займає важливого місця в загальних результатах, навряд чи доцільно витрачати 
багато зусиль на розробку спеціальної зовнішньої стратегії. На відміну від цього, із 
збільшенням масштабів зовнішньоекономічної діяльності, а також в умовах посиленої 
конкуренції на міжнародних ринках необхідно мати не лише спеціальні стратегії, а й 
створити систему стратегічного міжнародного управління. Він включає не тільки розробку 
стратегій, але також їх реалізацію та стратегічний контроль [2]. 

Існують такі стратегії виходу на зовнішній ринок: експорт, спільні підприємства, 
прямі інвестиції (рис. 1) [3]. 

 
Рисунок 1 – Стратегії виходу на зовнішній ринок 
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Експорт – це найпростіший спосіб виходу на зовнішній ринок. Використовуючи 
експортну стратегію, компанія виробляє свою продукцію у власній країні, пропонуючи її на 
експорт у модифікованій або нелеткій формі. Переваги цього методу: 

– у виробництві фірмового товару його структура вимагає мінімальних змін; 
– витрати вимагають мінімальних інвестиційних витрат та наявних фінансових 

обов'язків; 
– при виході на ринок найменший ризик. 
Спільне підприємство (СП) відбувається шляхом злиття компанії з капіталом групи 

спільних підприємств у компанії для розвитку виробничих та маркетингових послуг. 
Порівняно з експортом, СПД є спільними, що потребує деякий час для закордонної 
діяльності. 

Концепція прямих інвестицій включає інвестиції у створення власних виробничих 
потужностей за кордоном, щоб забезпечити якнайкраще співробітництво бізнесу компанії за 
кордоном. Створення зовнішньої торгівлі є формою прямих інвестицій у зовнішню торгівлю, 
головною перевагою є те, що компанії можуть економити гроші на дешевій сировині або 
робочій силі, зменшувати транспортні витрати та прибуток від іноземних урядів для 
іноземних інвесторів. 

Стратегія виходу кожної компанії на зовнішній ринок має свої переваги та недоліки, 
які необхідно визначати з точки зору характеристик товару. 

Вибір бізнесу та його залишення – це ключова різниця між міжнародним бізнесом та 
домашнім бізнесом. Ось чому прийняття рішень щодо виходу на зовнішній ринок може мати 
як позитивні, так і негативні довгострокові наслідки [4]. 

Є три способи три підходи до вибору зовнішнього ринку: суб’єктивний, дискретний 
та складний. 

Суб'єктивний підхід базується на припущеннях, очікуваннях, знаннях тих, хто 
вирішив вступити в певний бізнес. Ці кроки мають перевагу – прийняття рішення не вимагає 
жодних витрат. Складність та ступінь придатності рішення мінімальна. Слід зазначити, що в 
роботі цей метод майже не використовується. Зазвичай це пріоритет, але досягається 
окремими компонентами. 

Дискретний підхід, заснований на оцінці 2-3, є найважливішим фактором для 
вимірювання покращення бізнесу компанії чи інших стандартів. Повнота застосування 
рішення залежить від правильного вибору цих показників. 

Комплексний підхід включає вимірювання обсягу кожного магазину на основі набору 
показників або глибинних точок. Ці методи безпечніші, оскільки вони зменшують ризик 
потрапляння компанії в постраждалі галузі, збільшують обсяг управлінських рішень і 
вимагають досліджень. Тому при недостатньому капіталі компанії часто використовують цей 
підхід.  

Таким чином, основною метою виходу компаній за кордон є отримання вигоди від 
збільшення продажів та інвестицій на зовнішніх ринках та покращення якості життя. 
Продажі вже давно успішні, а отже, і зростання галузі. 

Кожна із зазначених стратегій компаній, що в'їжджають в іноземну країну, має свої 
недоліки та переваги, які повинні вирішуватися з точки зору, насамперед, факторними 
характеристиками товару. У той же час рекомендується порівнювати стратегії за такою 
моделлю: 

– управління ринком (близько до замовника, здатність швидко реагувати на мінливі 
потреби, керувати тенденціями та потребами постачання); 

– гнучкість (здатні швидко та належним чином адаптуватися до змін у діловому 
середовищі, що змінюється); 

– потреби в капіталі (потреба в деяких фінансових, матеріальних та трудових 
ресурсах для організації та вдосконалення операцій); 



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

71 

– ризик (загроза ненавмисної втрати прибутку, доходу чи активів, пов’язаного з 
непередбаченими змінами у бізнесі чи іншими обставинами) [5]. 

Переваги компанії повинні зіграти важливу роль у виборі стратегії. Всі компанії 
можна розділити на дві категорії: сильні та слабкі. 

Вони мають різницю у виборі стратегій. Принцип управління сильними компаніями 
такий: максимально використати переваги їх керівної ролі, зміцнення позицій; розвиток 
бізнесу в нових видах діяльності для компанії, внаслідок падіння цього необхідно 
покладатися на диверсифікацію. Слабкі повинні вибирати стратегії, що ведуть до їх 
зростання, якщо цих ідей немає, то вони повинні залишити цей вид галузі. 

Після відбору стратегії компанією, вона вживає заходи або за рішенням змінити 
стратегічний напрямок та свої цілі. Це здійснюється у формі аналізу того, як враховано 
рішення при його розробці. Результати оцінки дозволяють визначити, чи призведе обраний 
варіант до досягнення компанією своїх цілей. Існує ряд стратегій виходу на зовнішній ринок. 
Детальний аналіз діяльності компанії, її можливостей, конкурентоспроможних продуктів 
дозволить вам вибрати, які з них, найімовірніше, будуть завершені. 

Крім того, для виходу компанії необхідно дослідити світовий ринок подібної 
продукції, привести конкуренцію на ринку, визначити внутрішній стан компанії, з планами 
розвитку на українському ринку, визначити її цілі та завдання . Визначивши ключові 
проблеми, з якими компанія зіткнеться при виході на зовнішній ринок, розробити та 
виміряти стратегії обміну для поліпшення та оцінки результатів протягом курсу, а потім 
показати шляхи вдосконалення компаній на зовнішніх ринках. 
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Корпоративна культура підприємства є невід’ємною частиною його існування. Будь-

яке підприємство або організація під час своєї діяльності свідомо або несвідомо, але 
займається її поступовим формуванням. Корпоративна культура має тісний зв’язок з 
принципами та методами менеджменту, що неодноразово було доведено різними 
науковцями, які займалися дослідженнями у цій сфері. 
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Метою написання цих тез є знаходження зв’язку між корпоративною культурою 
підприємства та загальними функціями менеджменту, на яких базується наука менеджменту 
тривалий час свого існування. 

Корпоративна культура (або організаційна культура) являє собою сукупність 
цінностей та переконань організації, які приймає та усвідомлює кожний її працівник для 
формування внутрішніх відносин у колективі та досягнення високого рівня ефективності від 
діяльності підприємства у майбутньому. 

Функції менеджменту – це основоположні напрямки діяльності менеджменту та 
управлінського впливу, які використовуються задля досягнення поставленої перед 
підприємством мети. 

До основних функцій менеджменту належать: планування; організація; мотивація; 
контроль; координація; регулювання (рис.1).  

Кожна з перелічених вище функцій відіграє певну роль у формуванні корпоративної 
культури підприємства. Окрім того, що всі вони тісно взаємодіють між собою, вони 
співвідносяться з різними процесами, що відбуваються під час діяльності організації. 

Якщо вести мову про співвідношення функцій менеджменту із явищем корпоративної 
культури, то слід зазначити наступні залежності між ними: 

Планування є функцією, що створює план розвитку корпоративної культури 
організації або підприємства. Запорукою успішного створення внутрішньої культури є саме 
поступовий її розвиток, який неможливий за відсутності чіткого або хоча б приблизного 
плану. Попри те, що організаційна культура може формуватися без контрольованого 
впливу(тобто несвідомо), ймовірність того, що при такому варіанті розвитку вона буде 
ефективною та результативною для підприємства дуже мала. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функції менеджменту 
Джерело: власна розробка авторів за матеріалами [1] 
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праці, яка приносить вигоду як самому працівнику окремо, так і підприємству в цілому. Така 
корпоративна культура зазвичай формується цілеспрямовано, з участю керівництва та 
усвідомленням персоналу цього процесу. 

В той час як негативна корпоративна культура характеризується гальмуванням 
розвитку підприємства та не приносить йому жодної користі. Іноді це трапляється через 
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отримання прибутку. У таких організаціях зазвичай навіть не йде мова про створення 
корпоративної культури та це призводить до її несвідомого формування із ганебними 
наслідками. 

Функція організації має більш практичне значення та стає помітною під час 
впровадження різноманітних нововведень. Організація діяльності це складний процес, який 
проходить значно безболісніше якщо кожен з працівників розуміє у чому полягає певна 
потреба нових змін. На це розуміння та усвідомлення безпосередньо впливає корпоративна 
культура, що сформувалася на підприємстві. Як і у випадку з функцією планування велике 
значення має яка саме корпоративна культура існує всередині організації – позитивна чи 
негативна. 

Функція мотивації має найпомітніший з корпоративною культурою зв’язок, оскільки 
вона так само як і внутрішня культура спрямована на людей – тобто на працівників. 
Мотивація лежить в основі кожної організації, без неї неможлива будь-яка діяльність. Так 
само як і корпоративна культура, вона призначена для досягнення цілей підприємства 
шляхом стимулювання робітників до ефективної праці. Як організаційна культура не може 
існувати без мотивації, так само і мотивація не може існувати у підприємстві, де 
корпоративна культура є негативною. 

Мотивація відповідає не лише за мотивацію персоналу до створення корпоративної 
культури та робочих досягнень, за одну зі своїх цілей вона бере мотивацію керівництва до 
створення гідних умов для формування корпоративної культури. 

Функція контролю є однією з найважливіших функцій науки менеджменту. Якщо 
розглядати її у зв’язку з корпоративною культурою, то саме ця функція відповідає за 
належне виконання всіх інших функцій на шляху до створення внутрішньої культури 
підприємства. Формування гідної та позитивної корпоративної культури потребує постійного 
нагляду та контролю, щоб у разі якихось негараздів завжди була можливість вчасно 
втрутитись та ввести зміни. 

За своєчасне реагування відповідає функція регулювання. Вона здійснюється 
паралельно з контролюванням та призначена для того, щоб у різних неочікуваних ситуаціях, 
що можуть залишитися негативним відбитком на корпоративній культурі підприємства, мати 
можливість запобігання неприємним несподіванкам та їх наслідкам. Ця функція не завжди 
знаходить собі застосування, оскільки є «ситуаційною функцією». 

І остання серед функцій менеджменту – функція координації. Функція координації не 
лише має помітний зв’язок з корпоративною культурою, а й дуже часто перетинається з 
іншими функціями менеджменту під час своєї діяльності, а саме з функцією мотивації, 
контролю та регулювання. У сукупності ці функції створюють позитивну корпоративну 
культуру на підприємстві. 

Місія функції координації у зв’язку з корпоративною культурою полягає в досягненні 
узгодженості між усіма сферами діяльності підприємства, у збереженні цілісності 
корпоративної культури та внутрішніх зв’язків, а також їх вдосконалення. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що функції менеджменту являють собою цілісну 
систему та у разі виключення одного з її елементів стане неможливим не лише формування 
корпоративної культури, а й діяльність підприємства в цілому. Кожна функція знаходить 
своє призначення у процесі формування організаційної культури, вдосконалює його та надає 
можливість підприємству поступово крокувати вперед разом зі своїм розвитком. 
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В останнє десятиліття та особливо під час пандемії COVID-19 суттєво зростає 

важливість діяльності фармацевтичних компаній в усьому світі. Від успіху їх роботи, з 
одного боку, залежать темпи розвитку світової економіки, з іншого, безпека та здоров’я 
населення планети. І цей успіх безперечно пов’язаний з ефективністю діяльності та якістю 
управління фармацевтичними компаніями. Втім, якщо у провідних країнах світу (США, 
країни ЄС, Китай, Індія, тощо) фармацевтична промисловість посідає значне місце у 
структурі економіки, то в Україні її частка у промисловому комплексі не є високою та 
змінюється від року до року у межах 1-2% (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Зміни частки та обсягів фармавиробництва в Україні у 2014-2020 рр. 
За данними Державної служби статистики України 
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Більш того, темпи розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі є дуже нестабільними 
та мають хвилеподібний (синусоїдальний) характер (рис. 1). Така нестабільність не сприяє 
покращенню ефективності та результативності роботи фармацевтичних компаній, серед яких 
левова частка припадає на топ-10 виробників: Фармацевтична фірма «Дарниця»; 
Київмедпрепарат; Фармак; Борщагівський ХФЗ, Галичфарм, тощо. Крім того, така тенденція 
призвела до того, що українські виробники ліків за останні десятиліття поступово втрачали 
свої позиції на внутришньому ринку у порівнянні з іноземним фармакомпаніям, частка яких 
наприкінці 2019 р. досягла 50% вітчизняного ринку. В той же час, скорочується не тільки 
частка на внутрішньому ринку, після 2014 р. відбувалось значне падіння й обсягів експорту 
фарма-продукції з 2,1 до 1 млн. т. на рік [1].  

Аналізуючи причини втрачання вітчизняними фармацевтичними компаніями своїх 
позицій на внутрішньому та зовнішніх ринках, було визначено декілька недоліків, які 
властиві як невеликим компаніям, так і лідерам ринку. Серед них, одним з найсуттєвіших є 
відсутність чіткої стратегії розвитку компанії. Це підтверджується на прикладі 
Борщагівського ХФЗ та двох іноземних компаній Teva (Ізраїль) та AstraZeneca (Велика 
Британія) [2]. Крім того, було встановлено, що вітчизняні фармацевтичні компанії втрачають 
свої позиції через: слабку роботу маркетингових служб та відсутність маркетингових 
стратегій, зокрема міжнародних; відсутність спеціального тренування медичних 
представників фармацевтичних компаній; відсутність трансформації медичних 
представників у медичних радників для докторів; відносно слабку науково-технічну базу, що 
здатна розробляти нові препарати та фарма-продукти; слабкий або відсутній менеджмент 
ефективності фармацевтичних компаній. 

Задля виправлення перерахованих недоліків необхідна реалізація стратегічних та 
тактичних рішень, що здатні забезпечити стійке зростання ефективності вітчизняних 
фармацевтичних компаній та посилення їх позицій на внутрішньому та зовнішніх ринках. 
Втім, в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів [3] та розробки власних інструментів і 
стратегій розвитку доречно використовувати найкращі практики, що запроваджені світовими 
лідерами фармацевтичного ринку. Для цього доречно застосовувати бенчмаркінг 
ефективності, що є відомим у науці та практиці методом менеджменту ефективністю 
діяльності підприємств різних форм власності та видів діяльності [4, 5]. В умовах помітного 
відставання у рівні конкурентоспроможності, бенчмаркінг ефективності [6] або 
конкурентний бенчмаркінг [7], а також міжнародний бенчмаркінг ефективності [8] в змозі 
забезпечити стійке зростання ефективності та результативності вітчизняних фармацевтичних 
компаній. 
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Динамічний розвиток вітчизняного та світового ринків зумовлюють необхідність 
підвищення рівня конкурентних позицій підприємств всіх рівнів господарювання. В таких 
умовах будь-яка організація прагне стати лідером у своїй галузі. І основою довготермінового 
успіху має стати ефективне управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств, 
виокремлення індивідуальних ключових факторів успіху для забезпечення їх результативної 
діяльності у відповідній галузі. 

Дослідженням сутності конкурентоспроможності, а також проблематики укріплення 
лідерських позицій займалися: Портер М.Е., Фатхутдінов Р.А., Єрмолов М.О., Василенко 
В.О., Шершеньова З.Є., Должанський І.З., С.М. Клименко, Гринько Т.В. та ін.  

Зміцнення конкурентних позицій має бути спрямоване на забезпечення необхідної 
якості і рівня конкурентоспроможності підприємства, передбачати збалансований 
управлінський вплив на основні показників діяльності підприємства, їх оцінку, планування і 
прогнозування. Управління конкурентною позицією підприємства є одним з напрямків 
підвищення його стійкості. Тому для укріплення лідерських якостей суб’єктам 
господарювання слід контролювати та періодично діагностувати свої конкурентні переваги 
[1]. Останні мають вагу лише у відносному і порівняльному аспекті стосовно певних 
конкурентів, які займають вагому частку ринку.  

Розглядаючи конкурентоспроможність, зауважимо, що поняття має багатовимірну 
властивість. Це визначається багатоаспектністю самого явища конкуренції. Тобто 
менеджмент підприємств не повинен зосереджувати свої зусилля тільки на одному з 
конкурентних факторів. Підхід потрібен комплексний, тобто всі факори повинні 
враховуватися одночасно, з урахуванням взаємної залежності і часу впливу. 
Багатоаспектність також простежується і в тому, що різні установи можуть передбачати 
поведінку конкурентів, а також реагувати на одну і ту ж ситуацію на ринку різним чином. 
Запропоновані критерії досягнення лідерських позицій підприємством представлені на рис.1. 

Враховуючи визначені критерії, можливо укріпити лідерські позиції будь-якої 
організації. Для цього рекомендується створити систему управління позиціями підприємства, 
відповідно до стратегічних цілей та стратегічних орієнтирів установи. Стратегія лідера ринку 
може включати наступні аспекти: 

– стимулювання підвищення попиту на власну продукцію за рахунок залучення 
нових споживачів, пошук нових можливостей використання продукції, підвищення 
інтенсивності вживання останньої; 

– завоювання частки ринку за рахунок залучення споживачів конкурентів, 
завоювання конкурентів, завоювання відданості споживачів; 

– підвищення продуктивності за рахунок удосконалювання структури витрат, 
асортименту продукції, підвищення їх цінності; 

– оборона власної позиції за рахунок тактики вичікування, оборони з превентивними 
заходами. 

Укріпивши лідерські позиції можна отримати: можливості щодо розширення частки 
ринку; поліпшення асортименту продукції; зміцнення фінансової стійкості та 
платоспроможності; укріплення власного бренду та ділової активності; ефективний розвиток 
потенціалу підприємства; покращення кадрової складової. 
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Рисунок 1 – Критерії досягнення лідерських позицій підприємством  
(власна розробка авторів) 

 
В цілому укріплення лідерських позицій викликає поліпшення інфраструктури будь-

якого ринку. Тому сьогодні має відбуватися стимулювання визначеного процесу, що 
можливо через укріплення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. 

Проте, в погоні за укріпленням лідерських позицій деякі керівники підприємств 
досить часто не помічають негативні моменти, які можуть впливати на їх діяльність. 
Досягнувши максимальної конкурентоспроможності ще більше посилюється конкуренція, 
адже якщо у одного підприємства підвищується частка ринку, то у інших відповідно частка 
знижується. І деякі компанію починають застосовувати наступальну стратегію. Наступальна 
стратегія, або стратегія прориву, переслідує за мету завоювати певну частку на ринку, а 
нерідко зайняти і лідируючі позиції на новому ринку або в новій галузі. Наступальна 
стратегія, як правило, заснована на реалізації певної інновації і припускає підприємницький 
підхід [2]. Негативным наслідком розширення частки ринку, тобто підвищення рівня 
конкурентоспроможності являється підвищення кредиторської заборгованості, зниження 
рівня рентабельності виробництва і діяльності. Тобто укріпивши лідерські позиції на 
певному ринку можна стикнутися з тим, що розширивши частку ринку, підприємству 
необхідно виготовляти більше продукції, а щоб більше виготовляти, необхідно більше 
закуповувати сировини, а також для даного процесу необхідно розширювати штат 
підприємства. Даний ланцюг дій може призвести до того, що в організації не вистачить 
власних коштів, тому, як результат, імовірне підвищення кредиторської заборгованості перед 
третіми особами. 

Отже, укріплення лідерських позицій досить важкий процес, адже для ефективного 
результату потрібен комплексний підхід. Керівництву під час прийняття управлінських 
рішень у визначеному напрямку обов’язково слід враховувати обидва боки: позитивну 
сторону та негативні моменти, які частенько йдуть пліч-о-пліч, використовуючи 
альтернативні стратегії розвитку підприємства.  

 
Література: 
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Проблеми сучасного управління часто спонукають нас переосмислити і думати 

інакше, отже розширюється акцент на розробку і вдосконалення інструментів і практик, які 
сприяють більш адаптивному реагуванню на нові проблеми, коли вони з'являються. Для 
організацій важливо усвідомлювати безперервні зміни в технологіях, економіці, довкіллі, 
державній політиці та конкуренції, залишаючись при цьому зосередженим на місії та цілі 
організації, щоб залишатися конкурентоспроможними. Спостерігається значна тенденція до 
збільшення кількості людей, які працюють віддалено. Компанії перевели свої команди на 
віддалену роботу з міркувань здоров'я і безпеки, і ця реальність, схоже, не зміниться 
найближчим часом.  

Дистанційний менеджмент – це побудова команди на відстані. Мета керівника - 
створити умови, при яких кожен член команди буде зосереджений на своєму завданні і в той 
же час доповнювати один одного. Синергія можлива і дистанційно. Багато віддалених 
робітників жодного разу не зустрічалися зі своїм роботодавцем. Але це не заважає їм 
успішно взаємодіяти один з одним на відстані за допомогою онлайн-сервісів. Головний 
секрет успіху у вдалому керівництві, тобто у створенні умов для максимально продуктивної 
роботи над спільним проектом. 

Віддалене керування співробітниками як і дистанційний менеджмент в останні роки 
використовується все частіше. Втім, часто керівництво боїться наймати робітників, що 
працюватимуть віддалено. Це тому, що побутує думка, що віддалених робітників (або 
фрілансерів) важче контролювати та мотивувати. Насправді, якщо дотримуватися певних 
принципів та методів, продуктивність буде не гіршою. 

Загалом, принципи дистанційного менеджменту мало відрізняються від принципів 
класичного менеджменту. 

По-перше, це індивідуальний підхід. Завжди потрібно враховувати, що керівник не 
має безпосереднього контакту з підлеглими. Отже, слід підшукати індивідуальний підхід до 
кожного з них. І це повинно проявлятися всюди – в ступені контролю, стилі спілкування та 
формі мотивації. 

По-друге – командне обговорення. Віддалене керівництво передбачає спільне рішення 
і обговорення питань. Це дозволить почути різні точки зору на проблему та її можливі 
рішення, а також – допоможе керівнику краще зрозуміти загальний напрямок роботи. 

І третій принцип – довіра. Робітники, що працюють віддалено, часто самостійно 
планують свій робочий графік. Тому вони мають розуміти, що їм довіряють і надають 
простір для творчості. А надмірний контроль часто лише вибиває з колії. 

Інший важливий момент: коли, власне, доречно використовувати дистанційний 
менеджмент? Спочатку потрібно зрозуміти – чи буде дистанційний менеджмент 
довгостроковим чи це короткочасне рішення. 

Необхідність в вузькопрофільних фахівцях на короткий термін – одна з головних 
причин найму співробітників на відстані. Такий спеціаліст не потрібен в штаті постійно, 
однак вкрай необхідний для вирішення певної разової завдання. Наймання фрілансера - 
ідеальне рішення проблеми з персоналом в цьому випадку. Полягає контракт на термін, 
необхідний для вирішення поставленого завдання. Після цього співпраця триває, тільки якщо 
виникає в цьому необхідність. 
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Але останнім часом керівники все частіше розглядають співпрацю з фрілансерами на 
довгостроковій основі. Головна проблема, яка постає перед роботодавцем – спосіб 
контролювати такого працівника. Частково може вирішити це питання інноваційний 
менеджмент і програми для комунікації, планування та обліку робочого часу. 

В обох випадках працівника на умовах віддаленої роботи слід ввести в курс справи і 
контролювати його роботу як можна частіше на перших порах. Для цього потрібно 
користуватися спеціальними програмами віддаленої комунікації. Крім того, необхідно вміти 
відбирати надійних працівників серед усіх наявних кандидатів. Також керівнику проекту або 
компанії з віддаленими співробітниками вкрай важливо володіти методами управління 
командою.  

Методи віддаленого керівництва перегукуються з традиційними методами 
управліннями, але все ж є відмінності. За основу слід брати тайм-менеджмент, але з 
врахуванням того, що розвиток технологій дав нам додаткові засоби контролю та 
комунікації.  

Основні методи, що застосовуються в дистанційному менеджменті: 
– постановка цілей для всієї команди; 
– створення сприятливих умов для самостійної роботи; 
– спільний пошук оптимальних рішень; 
– складання бази знань; 
– делегування обов'язків по максимуму; 
– планування всього, в тому числі і складання планів; 
– кадрова політика за принципом «природного відбору»; 
– програмне забезпечення дистанційного менеджменту. 
Домогтися успішного ведення бізнесу на відстані допомагають програми планування, 

обліку робочого часу і спільної роботи над проектами. А значить, інструменти дистанційного 
менеджменту створюють платформу для успішного розвитку проектів, і дарують керівникам 
проектів додаткові години в добі. 

Перше – планування. Стратегічне планування дозволяє визначити загальний план дій 
компанії, а також розбити його на більш дрібні проекти. Однак ефективний тайм-
менеджмент це не просто планування - це сукупність ключових складових: планування, 
грамотного підбору персоналу та програм для автоматизації.  

MindManager ідеально підходить для складання загальної стратегії. Ця програма 
функціонує за принципом MindMap, проте більшою мірою розрахована на досягнення 
бізнес-цілей. Перш за все, вам потрібно визначитися з ключовими складовими стратегії 
вашого бізнесу, які стануть проектами. Після чого кожен з проектів розбивається на більш 
дрібні складові, і так далі, поки не будуть враховані всі деталі. У підсумку, на основі 
детальної карти проекту можна скласти докладний план дій для всієї команди. 

Asana, Trello, Base Camp - найбільш часто використовувані програми для проектного 
планування. Ці програми розраховані на особисте або командне використання. Вони 
дозволяють намітити завдання, або ж їх делегувати. Крім того, можна розподіляти завдання 
по проектам і писати до них коментарі. 

Друге – контроль. Облік робочого часу – ключовий момент співпраці на відстані, що 
дозволяє керівнику переконатися, що все йде за планом. 

Тайм Доктор – одна з популярних програм обліку робочого часу. Цей сервіс веде 
облік часу, витраченого фрілансером на виконання замовлення. Віддалений співробітник сам 
вирішує, в який час йому працювати. На весь цей час він включає тайм-трекер, який 
відстежує не тільки кількість натискань миші і клавіатури, а й проводить повний аналіз 
програм і сайтів в період робочого часу. 

Використання тайм-трекера – ефективно, так як дозволяє віддаленнику самостійно 
вибирати найбільш продуктивний час роботи. Причому в будь-який момент можна 
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відволіктися, поставивши тайм-трекер на паузу. Відновити облік робочого часу можна 
всього лише натисненням миші. 

І третє – робота над проектом. Вибір робочих програм – суто індивідуальний в 
залежності від завдань бізнесу. Однак, в більшості великих компаній існує позитивний 
досвід використання документів із загальним доступом або хмарних сервісів. Погодьтеся, 
набагато зручніше адже відкрити доступ колегам, ніж висилати один і той же документ після 
кожної правки. 

Найбільш актуальними сервісами є Google Drive, Dropbox і 1С-Бітрікс. Вони дають 
можливість змінювати дані з профілів користувачів, у яких є доступ до інформації. Навіть 
якщо виникли неполадки з комп'ютером, все зміни збережуться в хмарі. 

Менеджери і керівники повинні уникати мікроменеджменту. Зайве спілкування може 
фактично перешкодити співробітникам виконувати свою роботу. Коли співробітники 
витрачають занадто багато часу на дзвінки, електронні листи і повідомлення, у них не 
вистачає часу на виконання своїх завдань. 

Коронавірус висвітлив проблему управління людьми і групами, які не можуть 
зустрітися віч-на-віч. Для досягнення успіху менеджерам необхідно приділяти більше часу 
спілкуванню, контексту, ясності і культурі. Чотири навички, на яких повинні зосередитися 
віддалені менеджери: спілкування, контекст, ясність і культура. Комунікаційна стратегія 
також повинна спрямовувати на те, які канали комунікації доступні для обміну 
повідомленнями, а також щоб члени команди могли надавати зворотний зв'язок. Чіткий 
контекст означає, що всі працюють над досягненням однієї мети і розуміють свій внесок. 
Ясність мети і згуртованість команди означають підвищену мотивацію і продуктивність. 
Краща в світі комунікаційна стратегія зазнає невдачі, якщо повідомлення можна буде 
інтерпретувати по-різному. Цілі можуть бути поставлені під сумнів, якщо немає ясності в 
тому, чому вони були поставлені. 

Менеджерам віддалених команд необхідно забезпечити максимальну прозорість, щоб 
уникнути плутанини і занепокоєння. Також, при управлінні віддаленою командою життєво 
важливо враховувати культуру як на індивідуальному рівні, так і в групі. Використовуйте 
неформальні моменти спілкування, щоб створити відчуття спільності, а це, в свою чергу, 
допоможе підвищити продуктивність.  
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На сьогоднішній день персонал є однією з ключових рушійних сил підприємства. 
Система управління людськими ресурсами являє собою складний та багатокомпонентний 
механізм в діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств.  

Побудована належним чином система управління людськими ресурсами сприяє 
розвитку підприємства, укріплення його позицій на ринку, росту конкурентоспроможності та 
збільшенню його ефективності у майбутньому. Ключова позиція цієї системи – це 
результативне використання робітників для реалізації цілей компанії.  

Стратегічне управління персоналом дозволяє вирішувати наступні такі завдання як: 
формування внутрішнього середовища підприємств таким чином, що 
внутрішньоорганізаційна культура, ціннісні орієнтири, пріоритети у потребах створюють 
умови та стимулюють відтворення та реалізацію людських ресурсів та власне стратегічного 
управління; здатність усунення протиріч в питаннях централізації-децентралізації 
управління персоналом [1, с. 173]. 

Питаннями управління персоналом та його стратегічного розвитку займалися такі 
вчені та експерти як Ф. Тейлор, М. Армстронг, І. Ансофф, , А. Маслоу, Д. Макґреґор, С.Ф. 
Голов, В. Оучі, В. І. Крамаренко, Г. В. Щокін, С.Г. Дзюба, Виклад основного матеріалу 
дослідження.  

Перший прояв категорії "персонал" як ресурсу підприємства датується початком 19 
століття. До цього часу у ньому не було необхідності так як компанії були невеликих 
масштабів та штаб працівників складав лише дві-три персони, або складався із членів однієї 
родини [2].  

М. Армстронг дав поняття такому терміну як «управління людськими ресурсами». На 
його думку це стратегічний і цілісний підхід до управління найбільш цінними активами 
організації, а саме людьми, які індивідуально і колективно вносять свій внесок у досягнення 
організаційних цілей [3, с.16].  

Він виділив два підходи: жорсткий та гнучкий. Жорсткий підхід характеризується на 
кількісному, вимірювальному і стратегічному аспектах управління чисельністю робочої сили 
і здійснюється такими ж «раціональними» методами, які застосовуються до будь-якого 
іншого економічного фактору. Філософія цього бізнес-орієнтованого підходу підкреслює 
необхідність управління людьми таким методом, який сприяв би створенню додаткової 
цінності і формування конкурентної переваги організації [3, с.17]. Гнучкий – сягає корінням 
в школу людських відносин, засновану на комунікації, мотивації і лідерстві. Центром такого 
підходу є переконаність у співпадінню поглядів керівництва та працівників [3, с.18].  

Модель концепції управління людськими ресурсами було запропоновано 
Мічиганською школою у 1984 році. В її основу покладено 4 процеси: відбір, оцінка, 
винагорода та формування (рис. 1) [3, с.22].  

Американський психолог А. Маслоу у своїй книзі «Теорія людської мотивації» 
виділив п’ять груп потреб, які керують людьми у повсякденному житті. [4]. З точки зору 
персоналу організації їх можна трактувати наступним чином: 

Фізіологічні потреби – співробітник має бути ситий, одягнений та його житлові умови 
відповідають людським нормам. 

Потреба у безпеці – впевненість у тому, що організація у якій він працює забезпечить 
йому виплату заробітної плати, організує соціальний пакет та виплату пенсії. 



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

82 

Соціальні потреби – впевнене самопочуття у компанії, соціалізація у групі колег та 
серед вищого керівництва. 

Потреба у самоповазі – почуття визнання виконаної їм роботи.  
Потреба у самореалізації – можливість просування по кар’єрних сходах, можливість 

розвитку працівника на нових посадах та відділах.  
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Цикл управління людськими ресурсами за версією Мічиганської школи 
 
Слід розрізняти такі терміни як «стратегічне управління людськими ресурсами» 

(СУЛР) та «стратегії управління людськими ресурсами». Вони є близькими за змістом, однак 
Армстронг трактував їх у різних значеннях. Стратегічне УЛР можна розглядати як загальний 
підхід до управління людськими ресурсами відповідно до намірів компанії щодо вибору 
майбутнього напрямку. Цей вид управління має справу з більш довгостроковими кадровими 
питаннями і є частиною процесу стратегічного управління компанією. У той час як основний 
фокус «стратегій УЛР» лежить на конкретні наміри компанії щодо здійснення необхідних 
дій і змін. Коло питань, окреслених цими стратегіями, включає її забезпечення необхідним 
персоналом, його навчання, мотивацію, системи винагороди, гнучкість, командну роботу і 
стабільні трудові відносини [3, с. 58].  

Проблеми у побудові даних стратегій управління та відносин «начальник – 
підлеглий» можна привести на прикладі рівня безробіття в Україні за останні 3 роки [5]. 
Однією з її причин є відсутність мотивації, ріст рівня необхідної кваліфікації, науково-
технічний процес, коли підприємство відмовляється від низько-кваліфікованого персоналу та 
переходить на більш механізовану працю. На рисунку 2 представлено показники по рівню 
безробіття в Україні.  
 
Таблиця 1 – Рівень безробіття в Україні (розроблено автором) 

Рік Всього населення, тис. Безробітне населення, тис. Рівень безробіття 
2018 42153,2 1577,6 9,1% 
2019 41902,4 1486,9 8,6% 
2020 41588,4 1673,3 9,9% 

 
На основі цих даних робимо висновок, що рівень безробіття у відсотковому 

співвідношенні виріс на 1,3% порівняно з 2019 роком. Згідно даних Державної служби 
статистики у 2018 році виділено такі причини безробіття українського населення як: 
звільнення за власним бажанням, за згодою сторін (38%), вивільнені з економічних причин 
(21%), не працевлаштовані після закінчення навчальних закладів (10%) [6]. Мотивом 
звільнення за власним бажанням може служити втрата працівником бажання саморозвитку у 
обраній організації та недостатня система мотивації, що ще раз підтверджує необхідність у 
розвитку стратегічного управління людськими ресурсами.  
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Таким чином, для стабільного розвитку бізнесу кожне підприємство має 
удосконалювати існуючу систему управління персоналом. Оскільки людські ресурси 
являють собою одну із ключових категорій у побудові організації. Для закріплення 
завойованих позицій керівництву необхідно делікатно підходити до процесу відбору 
персоналу та його подальшого розвитку. Тільки з правильно побудованою стратегією 
управління персоналом підприємство зможе налагодити відносини всередині самого об’єкту 
управління та вплинути на загальний рівень працюючого населення у країні.  
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Кoнкyрентocпрoмoжнicть ˗ це ключoве пoняття в cyчacнoмy cвiтi. Oднaк cyчacнa 

екoнoмiчнa нayкa не прoпoнyє зaгaльнoвизнaнoї yнiфiкoвaнoї iнтерпретaцiї змicтy термiнy 
«кoнкyрентocпрoмoжнicть» aбo зaгaльнoвизнaнoгo yнiфiкoвaнoгo пiдxoдy дo її oцiнки тa 
метoдiв фoрмyвaння. 

Як прaвилo, кoнкyрентocпрoмoжнicть рoзyмiєтьcя як мoжливicть кoнкyрyвaти нa 
ринкy тoвaрiв i пocлyг. Oргaнiзaцiя екoнoмiчнoгo cпiврoбiтництвa тa рoзвиткy визнaчaє 
кoнкyрентocпрoмoжнicть як здaтнicть пiдприємcтв, гaлyзей, регioнiв тa крaїн дocягти 
пoрiвнянo виcoкoгo рiвня дoxoдiв тa зaрoбiтнoї плaти, зaлишaючиcь вiдкритoю для 
мiжнaрoднoї кoнкyренцiї. 

Трaктyючи термiн «кoнкyрентocпрoмoжнicть», бaгaтo aвтoрiв пocилaютьcя нa термiн 
«кoнкyренцiя» i визнaчaють йoгo як «екoнoмiчне змaгaння». 

Зaгaлoм кoнкyрентocпрoмoжнicть кoмпaнiї – це її перевaгa перед iншими кoмпaнiями, 
щo вирoбляють пoдiбнy прoдyкцiю aбo нaдaють пoдiбнi пocлyги. 

Тaк Р.A. Фaтxyтдiнoв oцiнює кoнкyрентocпрoмoжнicть кoмпaнiї нa ocнoвi чoтирьox 
грyп фaктoрiв [1]: перевaги y зoвнiшньoмy cередoвищi (мaкрocередoвище, регioнaльнa 
iнфрacтрyктyрa, мiкрocередoвище); перевaги y внyтрiшньoмy cередoвищi (теxнoлoгiї, 
oргaнiзaцiя прoцеciв, реcyрcи); перевaги щoдo якocтi тa реcyрcoємнocтi прoмиcлoвиx тoвaрiв, 
iннoвaцiй (тoвaрiв, iннoвaцiй, пocлyг); ринкoвi перевaги (з тoчки зoрy рoзмiрy, кiлькocтi 
кoнкyрентiв, ефективнocтi тa нaдiйнocтi фiнaнcoвиx oперaцiй, кoмерцiйнoї безпеки). 
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Iз зaгaльнoї теoрiї yпрaвлiння вiдoмo, щo ocнoвними фaзaми прoцеcy yпрaвлiння є: 
збiр пoпередньoї iнфoрмaцiї, їx aнaлiз тa визнaчення цiлей; прийняття рiшень, плaнyвaння тa 
oргaнiзaцiя зaxoдiв з реaлiзaцiї рiшень; мoнiтoринг тa кoнтрoль резyльтaтiв рoбoти. З цiєї 
тoчки зoрy yпрaвлiння кoнкyрентocпрoмoжнicтю кoмпaнiї звoдитьcя дo реaлiзaцiї тaкиx 
видiв дiй: збiр тa oбрoбкa iнфoрмaцiї прo гaлyзь тa кoнкyрентiв cyб’єктa гocпoдaрювaння; 
aнaлiз тa cиcтемaтизaцiя oтримaнoї iнфoрмaцiї, oцiнкa кoнкyрентocпрoмoжнocтi кoмпaнiї, 
визнaчення cтрaтегiчниx цiлей щoдo пiдтримки (пiдвищення) кoнкyрентниx пoзицiй 
кoмпaнiї; рoзрoбкa кoнкyрентнoї cтрaтегiї для дocягнення цiльoвoгo рiвня 
кoнкyрентocпрoмoжнocтi; cпiльне визнaчення cтрaтегiї, прийнятoї в прoцеci плaнyвaння тa 
рoзрoбки тaктичниx yпрaвлiнcькиx рiшень; oргaнiзaцiя зaxoдiв щoдo реaлiзaцiї прийнятoї 
cтрaтегiї кoнкyренцiї; кoнтрoль ocнoвниx етaпiв реaлiзaцiї cтрaтегiї, oцiнкa 
кoнкyрентocпрoмoжнocтi кoмпaнiї при oднoчacнoмy мoнiтoрингy oтримaниx резyльтaтiв тa 
вживaннi кoригyючиx зaxoдiв (зa неoбxiднocтi). 

Кoнкyрентocпрoмoжнicть пiдприємcтвa мoже бyти oцiненa лише в пoрiвняннi iншиx 
кoмпaнiй тoгo ж cектoрy aбo кoмпaнiй, щo вирoбляють пoдiбнi тoвaри (пocлyги) нa 
нaцioнaльнoмy тa cвiтoвoмy ринкax.  

Нaйбiльш кoнкyрентocпрoмoжними є тi кoмпaнiї, в якиx меxaнiзм рoбoти вcix 
пiдрoздiлiв тa cлyжб дoбре oргaнiзoвaнi. Де нa ефективнicть кoжнoї пocлyги впливaє безлiч 
фaктoрiв – реcyрciв кoмпaнiї. 

Цi фaктoри – ввaжaютьcя cклaдoвими кoнкyрентocпрoмoжнocтi. Фaктoри 
oргaнiзaцiйнoї кoнкyрентocпрoмoжнocтi в меншiй мiрi пiдрoздiляютьcя нa зoвнiшнi чинники, 
якi зaлежaть вiд oргaнiзaцiї, i внyтрiшнi чинники, якi зaлежaть мaйже виключнo вiд 
менеджментy oргaнiзaцiї [2]. 

Зoвнiшнi фaктoри – coцiaльнo-екoнoмiчнi тa oргaнiзaцiйнi взaємoзв'язки, якi берyть 
yчacть y cтвoреннi бiльш привaбливиx тoвaрiв (пocлyг) з тoчки зoрy цiни тa не цiни.  

Зoвнiшнi фaктoри включaють: зaxoди держaвнoгo впливy: екoнoмiчнi (фicкaльнa, 
фiнaнcoвo–кредитнa, iнвеcтицiйнa пoлiтикa тoщo); aдмiнicтрaтивнoгo впливy (рoзрoбкa, 
вдocкoнaлення тa реaлiзaцiя прaвoвиx aктiв, прaвoвий зaxиcт iнтереciв cпoживaчiв тa iншi); 
ocнoвнi xaрaктериcтики caмoгo ринкy; кoмпaнiя (тип i пoтyжнicть, нaявнicть тa мoжливocтi 
кoнкyрентiв); дiяльнicть держaвниx тa неyрядoвиx ycтaнoв; дiяльнicть пaртiй, рyxiв, блoкiв, 
щo cклaдaють coцiaльнo–екoнoмiчне cтaнoвище крaїни. 

Внyтрiшнi фaктoри – це oб’єктивнi критерiї, щo визнaчaють здaтнicть кoмпaнiї бyти 
кoнкyрентocпрoмoжнoю. Дo ниx нaлежaть: пoтенцiaл мaркетингoвy; нayкoвo–теxнiчний 
пoтенцiaл; вирoбничo–теxнoлoгiчний пoтенцiaл; фiнaнcoвo–екoнoмiчний пoтенцiaл; 
перcoнaл (cтрyктyрa, квaлiфiкoвaний перcoнaл); ефективнicть реклaми тa прocyвaння, рiвень 
лoгicтики тa iншi). 

Для зaбезпечення кoнкyрентocпрoмoжнocтi кoмпaнiї, крiм cтвoрення cyчacниx 
теxнiкo-екoнoмiчниx yмoв для вирoбництвa, тaкoж неoбxiднo звернyти yвaгy нa cиcтемy 
yпрaвлiння прoектaми нa пiдприємcтвi. Тoмy cеред внyтрiшнix фaктoрiв 
кoнкyрентocпрoмoжнocтi oргaнiзaцiї нaйвaжливiшy рoль вiдiгрaє якicть yпрaвлiння 
oргaнiзaцiєю, тoбтo рiвень пiдгoтoвки менеджерiв, здaтнicть прaвильнo веcти бiзнеc нa 
ринкy, щo пocтiйнo рoзвивaєтьcя. Цi фaктoри ввaжaютьcя ocнoвними для визнaчення 
кoнкyрентocпрoмoжнocтi oргaнiзaцiї. 

Клacифiкaцiя пoкaзникiв кoнкyрентocпрoмoжнocтi кoмпaнiї пoкaзaлa, щo icнyє безлiч 
пoкaзникiв. Для тoгo, щoб мaти мoжливicть пoрiвняти знaчення рiзниx пoкaзникiв, щo 
xaрaктеризyють кoнкyрентocпрoмoжнicть тoвaрy в рiзнi фaзи йoгo життєвoгo циклy, 
дoцiльнo рoздiлити їx нa двi великi грyпи: витрaти (вaртicть, нoрмa прибyткy, oцiнкa 
cтрyктyрa aктивiв) тa якicне oбcлyгoвyвaння (рiвень), впiзнaвaнicть брендy, реклaмa) [3]. 

Нa cьoгoднiшнiй день, вiдcyтня кoнкyрентнa метoдикa yпрaвлiння 
кoнкyрентocпрoмoжнicтю пiдприємcтвa. При цьoмy, зoвнiшнє cередoвище cприяє пoявi 
нoвиx метoдiв i пiдxoдiв дo yпрaвлiння кoнкyрентocпрoмoжнicтю, aле тим не менше кoжнa 
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метoдикa мaє певнi oбмеження i тoмy oргaнiзaцiї неoбxiднo пiдлaштoвyвaти тy чи iншy 
метoдикy кoнкретнo дo cвoїx yмoв. 

Підприємства, якi xoчyть зaлишaтиcя кoнкyрентocпрoмoжними в мaйбyтньoмy, 
змyшенi yзгoджyвaти cвoї пoтoчнi тa мaйбyтнi iнтереcи. Жoден бiзнеc не мoже бyти 
ycпiшним, якщo ви зocередитеcь лише нa вирiшеннi пoтoчниx прoблем. Через зрocтaючy 
невизнaченicть зoвнiшнix yмoв oбмежений чacoвий гoризoнт yпрaвлiння не дoзвoляє 
прoвoдити ефективнy пoлiтикy вiднoвлення вирoбленoї прoдyкцiї, кaпiтaльниx вклaдень, 
вiднocин iз cпoживaчaми, пocтaчaльникaми тa iнвеcтoрaми, a тaкoж ефективнoї пoлiтики 
cтaлoгo рoзвиткy. Ефективне yпрaвлiння конкурентоспроможністю підприємства нaдaє 
великoгo знaчення ефективнiй взaємoдiї підприємства iз зoвнiшнiм cередoвищем i нa цiй 
ocнoвi для oтримaння cтiйкиx кoнкyрентниx перевaг. 
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Сучасні країни, давно впевнилися, що найвагоміший фактор стабільності та сталості 

господарської діяльності бідь-якого підприємства є ефективний управлінський процес та 
високоякісний менеджмент персоналу. 

На сьогодняшній день, ринкові умови господарювання будь-якої країни світу, суттєво 
змінюють роль працівника, який із незграбного та пасивного рядового виконавця змінюється 
на активного учасника перетворюючого процесу на підприємстві, який завжди може та 
бажає брати участь в управлінській діяльності, приймати самостійні та результативні 
рішення не лише оперативного, а й стратегічного значення. Людський чинник стає головним 
фактором функціонування пфдприємства, а витрати на утримання персоналу, його розвиток 
та ріст є першочерговими справами підприємства. 

Сутність поняття «менеджмент персоналу» розглядають з позиції процесу, 
управління, діяльності підприємства, впливу як зовнішнього так і внутрішнього, ідеології 
підприємства та механізму ведення операційної діяльності (процесу), головних завдань 
підприємства, системи, партнерських відносин, розвитку персонану та шляхів вирішення 
проблем функціонування [1].  

Деякі вчені, вважають, що «менеджмент персоналу» це діяльність не лише фахівців з 
персоналу, а і функціональних та лінійних керівників. Досить багато пропозицій вважають, 
що менеджмент персоналу це ідеологія (науковий напрям (концепція, теорія) або механізм 
(форма, принцип, метод, спосіб) підпорядкорення та використання праці найманих 
працівників. Також, можна окремо виділити менеджмент персоналу як систему, ця гіпогтеза 
є найбільш використовуваною, обгрунтованою та найпоширенішою, вона складається з 
підсистем розвитку кадрового складу, а також підсистем набору, прийому, збереження та 
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використання кадрового потенціалу. Особливу увагу слід приділити визначенню 
менеджменту персоналу як взаємодія людського ресурсу, через партнерство керівників та 
підлеглих, одне ціле кадрів та підприємства, що включає дух єдності, взаємозалежності, 
співїснування розглядаючи підприємство як члена сім’ї уособлюючи гуманістичний підхід.  

Поняття «менеджмент персоналу» обовязково повинно складатися із розроблення 
кадрової політики, формуванні ефективної системи управління персоналом, організації 
роботи кадрової служби, засобів, методів, форм, принципів, мотиваторів, заходів та 
напрямів, правил і процедур, а також, чинників впливу з боку керованої підсистеми, 
передбачаючи, при цьому, обєднання соціальної політики в політику підприємства, 
створюючи умови для ефективної та продуктивної трудової діяльності. 

При єднанні персоналу з підприємством як єдино-првильної цілі менеджмент 
персоналу підприємства включає: досягнення цілей за рахунок ефективного формування, 
використання та розвитку персоналу, кадрового складу, узгодженні інтересів замовникі та 
найманих робітників, створення умов ефективного та раціонального використання робочого 
потенціалу.  

Ефективність менеджменту персоналом залежить від ефективності наявних 
механізмів та методів, які допомагають здійснювати стабільний та ефективний процес 
управління персоналом [2, с. 90].  

Основними способами здійснення управлінських дій на персонал для досягнення 
цілей управління організацією є методи управління персоналом, головна мета яких 
забезпечення гармонії, органічного поєднання індивідуальних, колективних та загальних 
інтересів. Менеджмент персоналу, розглядає методи управління як обєднання певних 
прийомів та способів, які використовуються адміністративно-управлінським апаратом 
підприємства, для ефективної активізації ініціативи і творчої компоненти персоналу в 
процесі практичності і задоволення життєвих потреб [3, с. 174].  

Методи менеджменту персоналу забезпечують високу ефективність праці, 
налагоджену роботу, мобілізацію працівників щодо ефективного досягнення головних цілей 
підприємства [4, с. 210]. 

Визначення поняття «менеджменту персоналу» з точки зору його сутності, змісту, 
реалізації та створення головної цілі, дало можливість визначити, що система менеджменту 
персоналу складається з послідовних дій та вирішенні кадрових завдань у вигляді впливу на 
поведінку кадрового потенціалу підприємства, забезпечуючи, при цьому вхідні трудові 
ресурси у додану вартість у відтворювальному процесі, функціонування якого відбувається 
на основі механізму, що включає принципи, методи, форми, способи та проявляється у 
набутих знаннях кадрового складу дозволяючи досягати головних цілей при узгодженні 
інтересів роботодавців та найманих працівників. 
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Управління збутом, як особливою сферою діяльності підприємства, зазнає в даний час 

суттєві зміни. Ринок сам по собі, а також умови, що пред'являються ринком, змусили 
керівників підприємств приділяти особливу увагу питанням продажу продукції, а, отже, 
забезпечення її конкурентоспроможності. Оскільки ефективність системи продажів у 
вирішальній мірі залежить від управління нею, то і управління збутом в практичній роботі 
підприємців і менеджерів відводиться провідне місце. 

Організація збутової діяльності на підприємстві є однією з найважливіших складових 
його функціонування. Збутова діяльність забезпечує підприємство основним - грошовим 
потоком для його функціонування. Саме від постановки і розвитку збутової діяльності на 
підприємстві залежить його ринковий успіх [1]. 

Стійке функціонування підприємств багато в чому залежить від ефективності збутової 
діяльності, яка безпосередньо формує показник виручки від реалізації продукції, робіт або 
послуг. Ефективна діяльність підприємства в області збуту продукції ще не гарантує 
отримання підприємством виручки від реалізації і прибутку в достатньому обсязі, проте, без 
ефективного управління збутовою діяльністю підприємства неможливо досягти 
конкурентної переваги в бізнесі. 

Від ефективності управління збутовою діяльністю і повноти здійснення збутової 
політики підприємства багато в чому залежить збереження і поліпшення позицій цього 
підприємства на тому чи іншому сегменті ринку, успішна участь в конкурентній боротьбі, 
збільшення попиту на продукцію, що випускається; успішний вихід на нові сегменти ринку; 
формування сприятливого іміджу підприємства у споживачів. 

Таким чином, за першим напрямком існує великий ризик невдачі на ринку. Це 
вимагає застосування спеціального механізму інновацій: пошук ідей нового товару, на основі 
вивчення попиту споживачів, посередників, аналіз інформації отриманої на виставках, аналіз 
конкурентів, реклами, засобів масової інформації, інформаційних центрів; відбір цілей - цей 
етап здійснюється фахівцями підприємства (метод мозкової атаки). 

Друге рішення щодо ефективної збутової політики підприємства відбувається черех 
модифікацію товару. Це здійснюється на основі двох підходів: варіація продукту - 
відбувається зміна параметрів, а старий продукт виключається з виробничої програми. 
Підстава для інновації є: зміна потреб споживача; відповідь на дію конкурентів; зміна 
правових вимог до товару. Диференціювання товару - це зміна продукту за умови, що старий 
продукт не знімається з виробництва. Підстави диференціювання товару - ті ж, що і при 
варіації товару. 

Також важливою проблемою ефективної збутової діяльності підприємства є 
матеріально - технічне забезпечення, яке необхідно визначати виходячи з наміченої 
програми виробництва та забезпечення виробленої продукції замовленнями і щоб уникнути 
відтоку оборотних коштів при їх гострій нестачі в запаси. 

В сучасних умовах господарювання загальна глобалізація, доступність техніки та 
технології, швидкість передачі і популяризації інформації завдяки загальнодоступній системі 
Інтернет призводить до значного розвитку і збільшення конкуренції на ринку професійного 
сектора, змушуючи його змінюватися, набуваючи нових цінностей, знаходиться в пошуку 
нових конкурентних переваг, в тому числі заснованих на маркетингових концепціях і 
підходах до управління підприємством. Сьогодні зростає кількість підприємств, які 
позиціонують маркетингову діяльність як головний інструмент, що сприяє примноженню 
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конкурентних переваг і підвищення конкурентоспроможності кампанії в цілому. Маркетинг - 
це управлінська функція, яка дозволяє будь-якої комерційної організації розробляти, 
просувати і доставляти товари та послуги споживачам і клієнтам [1-3]. 

Більшість авторів вважають, що сучасна збутова політика підприємства направлена на 
клієнта, і, в значній мірі, на довгострокову перспективу, завдяки чому, підприємство, в змозі 
реагувати на постійні зміни зовнішнього середовища.  

Багато дослідників відзначають, що принципи збутової стратегії підприємства можна 
представити наступними факторами: структурою ринку; вибором провідних чинників 
забезпечення попиту; вибором ступеня активності по відношенню до споживача; змінами 
ринкової кон'юнктури; модифікацією товару в залежності від споживчих переваг; 
необхідністю збереження індивідуальності підприємства. 

Необхідно зазначити, що для вітчизняних промислових підприємств причини низької 
якості використання інструментарію збутової політики полягають у наступному: характерні 
низький технологічний рівень, використання фізично і морально застарілого обладнання, не 
доскональність ефективних управлінських та організаційно-економічних механізмів 
реагування на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, невисокі рівні ліквідності, 
платоспроможності, фінансової стійкості, викликані політичною та макроекономічною 
кон'юнктурою, нестача грошових засобів для модернізації основних фондів. 

Проведені дослідження промислових підприємств дозволили відокремити головні 
фактори внутрішнього середовища, що негативно впливають на збутову діяльність 
підприємства: економічно недоцільна організаційна структура більшості промислових 
підприємств, що орієнтована виробничу концепцію, а не на збутову ідеологію; низький 
рівень інноваційної активності управлінців в промисловості; невисока ефективність 
фінансово-господарської діяльності, низька рентабельність виробництва, що є наслідком 
високого рівня витрат на ресурсне забезпечення, малої частки доданої вартості продукції, 
вартості бренду; низький рівень післяпродажного обслуговування, не ефективно 
використовується промисловий дизайн; відсутня адекватна завданням система внутрішнього 
обліку інформації (торгова статистика, аналіз клієнтської бази, структура собівартості); 
відсутність чітких продуманих програм застосування ефективної збутової діяльності, в силу 
чого він часто використовується стихійно, в залежності від уподобань керівництва, а не 
реальних потреб підприємства; відсутність стратегічного планування роботи підприємства, 
що призводить до втрати перспективи, домінування поточної, рутинної роботи; низька 
кваліфікація кадрів і, як наслідок, низька продуктивність праці; масова міграція фахівців з 
галузі в галузь і, як наслідок, втрата галузевих знань. 

Особливості створення ефективної збутової політики на підприємстві дають 
можливість визначати перспективні напрямки підвищення ефективності використання 
власного бюджету, активне використання сучасних методів управління, що забезпечить 
певну збалансованість і підтримає перспективні напрямки його розвитку. Стратегія збутової 
політики передбачає зосередження на відносинах з кожним окремим покупцем, а значить, 
розробку і реалізацію окремих рішень та підходів для кожного конкретного клієнта, що 
включають основні складові збутової діяльності: товарну політику; збутову і сервісну 
політику; стратегію комунікацій. 
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The global economic crisis, among others, has exacerbated another problem characteristic of 

the Ukrainian business environment – insufficient qualification readiness of enterprise management 
to make strategic decisions in an uncertain market environment. In times of crisis, the degree of 
market uncertainty increases sharply – it moves from the operational level to the macro level and 
extends to the factors of the macro environment of entrepreneurship and marketing: economic, 
political, social, etc. Demand is decreasing, the level of competition is increasing, new risks are 
emerging, and consumer behavior is radically changing.  

In a relatively stable market situation, you can take advantage of your own experience, rely 
on traditions and good knowledge of the developed market, use publicly available statistics or 
general expert assessments. The growth of market uncertainty significantly increases the 
requirements for the ability of enterprise management to use strategic management tools as a means 
of leveling the risks of entrepreneurship in a rapidly changing and poorly predicted market 
environment [1].  

Strategic management usually has five main functions-planning, organizing, stimulating, 
controlling, and regulating. Each of them more or less presents a strategic orientation. But most of 
all, this applies to planning, in which a special type of planning is distinguished – strategic 
planning. Strategic planning is the process of developing and maintaining a strategic balance 
between the goals and capabilities of an enterprise in a constantly changing market environment. 
The purpose of strategic planning is to identify promising areas of activity of the enterprise that 
ensure its growth and success. The use of a systematic approach in strategic planning involves 
solving several special tasks: assessing the adequacy of the company's actions to its external 
environment; determining the potential as a set of available and projected resources of various types 
and as a list of tasks that are advisable to solve at the enterprise, taking into account real 
environmental conditions; determination of the metasystem level that performs goal-setting 
functions for the enterprise [2, 3]. 

 The unfolding economic crisis significantly reduces the time horizon of planning – the 
period of time during which planning is carried out with satisfactory probability. Accordingly, there 
is an increasing need for more frequent strategic planning cycles or correction of existing strategic 
programs. However, even the conscious need for a new strategic program or correction of the 
strategic course is met at domestic enterprises with the problem of insufficient resources necessary 
for its development. Until now, many managers of Ukrainian enterprises do not have systematic 
knowledge in the field of Strategic Management and, as a result, are poorly oriented in the process 
and tools of strategic planning.  

At the same time, there is practically no work in which the methodology of strategic 
planning of the enterprise's activities using marketing aspects would be holistically presented. 
Scientific research is aimed at filling this gap, in which marketing is considered as a 
methodological, instrumental and informational basis for Strategic Planning. 

Consideration of the directions of using marketing aspects in strategic planning at the 
enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine. 

Strategic planning at the enterprise, in our opinion, is an organized process of making 
strategic decisions, the main content of which is to compare one's own potential with the 
opportunities and threats of the marketing macroenvironment of the environment based on 
marketing information. The complexity of the problems that arise in this regard determines the 
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feasibility of using a systematic approach in combination with the ideology of marketing, as a 
conceptual basis for managing in market conditions. 

The strategic goals of any commercial organization are formed in the external, market 
environment where its sources of existence are located, that is, in the zone of professional 
marketing interests. In addition, marketing as a scientific discipline and as a methodology has an 
extensive, proven set of methods, techniques and techniques for collecting and analyzing market 
and intra-company information. In the company's activities, marketing is given a special place, 
which is determined by the target significance of market indicators. According to modern views, 
marketing plays a key role in the strategic planning of an enterprise, since marketing forms its 
general philosophy (marketing concept) and provides initial data for specialists who develop a 
strategic plan [1, 2, 3, 4]. 

So, marketing is not only one of the special management functions along with, for example, 
production or financial functions – it should be perceived as one of the main management concepts 
for the enterprise as a whole.  

Similarly, strategic marketing should be considered as a key component of Strategic 
Planning, responsible for creating and using opportunities to increase the profit potential and 
growth of the enterprise. The analytical component of the marketing concept becomes a 
fundamentally important management element. It consists in choosing the best strategic alternatives 
on which operational marketing programs will be based. 

Marketing at the enterprise performs the following four functions: analytical, commodity, 
sales and organizational. At least two of them – analytical and organizational-are directly involved 
in the strategic planning process. As part of the organizational function, the task is to involve 
marketers in the strategic planning process. They can act as initiators and organizers of the process, 
which is often observed in practice. 

Marketers are extremely interested in deploying strategic planning in the enterprise, since 
the effects of marketing are mainly strategic in nature. They manifest themselves in a certain, not 
always clearly defined, time perspective and often indirectly in the results of the efforts of other 
divisions of the enterprise. 

The most important stage of strategic planning – strategic analysis – corresponds in its tasks 
to the capabilities of the analytical marketing function responsible for obtaining and processing 
market information. 

The marketing information system can act as a tool for preventing crisis situations in the 
company's activities. To do this, the mechanism for indicating “weak signals” that portend the 
development of a crisis in a particular area of activity is activated [3, 4, 5]. 

In conditions of economic instability, the role of marketing as a “navigation system” of the 
enterprise significantly increases. The main useful effect of using marketing in strategic planning is 
to improve the quality of management decisions by systematically providing management with 
analytical information about the market situation and the position of the enterprise in the markets of 
its products. 

Finally, marketers are responsible for conducting marketing control – the process of tracking 
the results achieved by the enterprise, comparing them with the set strategic goals and developing, 
if necessary, corrective recommendations.  

So, it is obvious that marketers within their traditional competencies completely “cover” all 
stages of strategic planning: initiation and organization of the strategic planning process, formation 
of goals; strategic analysis, which results in the revision of strategic alternatives and the choice of 
Corporate Strategy; Marketing Control in the process of implementing a strategic program. 

The introduction of marketing into the strategic planning process is not accompanied by a 
restructuring of the structures of marketing departments, much less an increase in the number of 
marketers in the enterprise. The main burden falls on the head of the service and marketing analysts 
within the limits of their official powers. Thus, there is no need to create a special division for 
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carrying out strategic planning work and the enterprise receives a significant economic effect from 
the use of marketing resources, which is expressed in reducing the cost of management personnel.  

In addition, the implementation of strategic planning based on a marketing audit is an 
effective way to form an independent point of view on the development of the enterprise, which 
allows you to adjust the views of your own staff. F. Kotler considers the process of forming an 
organization's strategy from a marketing perspective. It offers the following stages of research to 
determine the overall strategy of the company: determining the strategy of the company's behavior 
in the market; determining the strategy of market coverage; choosing the target market segment; 
forming a strategy for developing new products; choosing a resource strategy; choosing a pricing 
strategy; selection of methods and methods of distribution of goods; formation of a strategy for 
stimulating sales of goods; formation of a product advertising strategy; formation of a company's 
growth strategy. Let's consider possible directions of development of the enterprise, indicated by F. 
Kotler: restrained strategy (when there is a shortage of response funds, confidence in customers or 
completion of activities in this market); selective reaction – a selective response to the behavior of 
competitors in the field of advertising and pricing; random reaction, which is the result of personal 
reasons. The final choice of strategic initiatives, according to F. Kotler, is determined by the role 
that the company occupies in the competitive struggle: a leader, a contender for leadership, a 
follower, someone who has occupied a market niche [1, 5, 6]. 
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Управління персоналом – це цілеспрямована діяльність керуючого складу, керівників, 

спеціалістів підрозділів системи управління персоналом, яка включає розроблення концепції 
і стратегії кадрової політики, принципів і методів управління персоналом підприємства. 
Управління персоналом – це процес забезпечення кадрами підприємства, організація їх 
ефективного та раціонального використання, а також їх професійного та соціального 
розвитку. 

Проблемами управління персоналу займалися представники школи людських 
відносин і поведінкових наук, а також системного підходу, шкіл стратегічного планування, 
підприємництва, навчання. Особливо слід виділити роботи зарубіжних авторів І. Адізеса, Р. 
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Акоффа, Б. Альстренда, К. Вернсманна, С. Гошала, Л. Грейнера, П. Друкера, Е. Кемпбелла, 
Д. Мак-Грегора, Ч. Макмілпана, Г. Мінцберга, Д. Нортона, Л. Спенсера, Л. Томпсона, Р. 
Уайта, Г. Хемела, К. Камерона, Р. Куїна, Р. Марра, С. Ноймана, К. Пробста, С. Холліфорда. 
Проблемам використання трудових ресурсів присвячені роботи економістів класичної і 
неокласичної шкіл: Г. Беккера, Дж. Кейнса, К. Маркса, А. Маршалла, Я. Менцера, Ф. 
Тейлора, П. Самуельсона, А. Сміта, Д. Рікардо, А. Тюрго, Т. Шульца.  

Вагомий внесок у формування теоретичних засад і прикладних рекомендацій із 
забезпечення ефективності управління персоналом підприємств здійснили такі українські 
вчені-економісти, як Н. Афанасьєв, Д. Баюра, В. Василенко, В. Герасимчук, Л. Довгань, Д. 
Загірняк, А. Єгоршина, О. Кендюхов, К. Ковальська, В. Нижник, Д. Стеченко, Н. Сімченко, 
С. Філиппова, Н. Чухрай.  

Так, основним завданням управління персоналом в сучасних умовах є поєднання 
ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації для 
розвитку навиків працівників та стимулювання їх до виконання робіт більш високого рівня. 
Завдання зводяться до: забезпечення підприємства в потрібній кількості й якості персоналу 
на поточний період і на перспективу;  задоволення розумних потреб персоналу;  створення 
рівних можливостей ефективності праці та раціональної зайнятості працівників, стабільного 
і рівномірного завантаження протягом робочого періоду;  максимальної можливості 
виконання різних операцій на робочому місці [1].  

Механізм управління персоналом включає різноманітні державні та суспільні 
формування: 

– місцеві державні адміністрації, які забезпечують на підвідомчій території вирішення 
комплексу питань по управлінню трудовими ресурсами регіону, включаючи формування, 
перерозподілення та раціональне використання; 

– профспілкові органи, які контролюють виконання адміністрацією підприємства, 
організації прав робітників в області прийому, переводу, звільнення, створення необхідних 
умов праці, представлення відпусток, компенсацій; 

– організації та підприємства, які визначають загальне направлення кадрової політики 
підприємства. 

Персонал організації знаходиться в постійному русі внаслідок найму одних 
працівників і звільнення інших. Сучасні теоретики та практики концепції людських ресурсів 
виділяють два підходи в управлінні людьми в умовах професійної діяльності – класичній 
підхід та підхід кадрового менеджменту. 

Питання вивчення механізмів управління персоналу знайшли своє відображення у 
працях багатьох вчених Т. Базарова, С. Бєлозерова, О. Виханського, В. Єрьоміна, М. Живко, 
Є. Ільїна, О. Кузьміна, Н. Любомудрова, П. Мартина, А. Наумова, Ю. Ровенського, Е. 
Смірнова. У наукових працях досліджено теоретичні й практичні аспекти управління 
персоналом, однак, деякі питання щодо розробки системної мотивації у контексті 
підвищення ефективності підприємства в сучасних складних умовах господарювання 
потребують подальшого вивчення.  

Ефективність діяльності промислового підприємства, рівень його розвитку багато в 
чому визначається правильним розумінням керівництва ролі й значення мотивації персоналу. 
Мотивація є одним з найважливіших інструментів формування якісної системи керування на 
підприємстві. Нажаль, сьогодні менеджмент більшості українських промислових 
підприємств основну увагу як і раніше приділяє проблемам зниження витрат, максимізації 
прибутку. Іншими словами, пріоритет належить цілям виробничого характеру. Разом з тим, 
управлінню процесами консолідації трудової діяльності персоналу, забезпеченню 
відповідності інтересів і цілей окремих працівників і підприємства в цілому, формуванню 
зразків нового організаційного поводження, ефективних систем мотивації й стимулювання 
людей не приділяється належної уваги [2]. 
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Глобальна ціль управління персоналом полягає в формуванні, розвитку та реалізації 
кадрового потенціалу організації з найбільшою ефективністю. Це означає покращення 
роботи кожного співробітника підприємства з тим щоб він оптимальним чином нарощував та 
використовував власний трудовий та творчий потенціал та завдяки цьому сприяв 
досягненню цілей підприємства, а також підтримував діяльність інших працівників в даному 
напрямку. 

Найважливішою умовою реалізації завдань планування людських ресурсів вважається 
мотивація праці, що є наскрізним явищем, яке охоплює організаційні, матеріально-технічні 
аспекти виробництва разом із аспектами соціального, морально-психологічного характеру, 
пов’язаного із використанням людського фактору виробництва - робочої сили [3].  

Для забезпечення ефективної мотивації праці дуже важливим є вплив на обидві 
категорії працівників. Зрозуміло, що працівників, яких звільняють, мотивувати до праці вже 
не потрібно. Проте для створення атмосфери довіри з боку працівників, які залишилися на 
роботі, для подолання їх страху, невпевненості у майбутньому, доцільно поставитися до 
звільнених максимально турботливо, забезпечивши їм вихідну допомогу, допомогу у 
працевлаштуванні, перенавчанні тощо.  

Чітке формулювання цілі мотивації праці дозволяє запроваджувати стратегічний 
підхід до її організації та узгодити її з місією підприємства. Досягнення поставленої цілі стає 
можливим на основі дотримання базових принципів, які формулюються керівництвом 
підприємства. У відповідності до цих принципів буде відбуватися організація нової 
мотиваційної системи. Такими принципами можуть бути: адекватність мотиваційної системи 
цілям та стратегії підприємства; врахування регіональної, національної кон’юнктури ринку 
праці; врахування галузевої специфіки, умов праці; відповідність розмірів стимулювання 
результатам праці; випередження темпів зростання продуктивності праці над темпами 
зростання заробітної плати; відчутність стимулюючого впливу; гласність у здійсненні 
мотивації праці; визначеність та зрозумілість показників оцінки результатів праці, за якими 
відбувається її винагорода; індивідуалізація мотивуючого впливу; реалізація на постійній 
основі програм навчання і підвищення кваліфікації працівників у відповідності із цілями і 
задачами організації. 
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