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PROBLEMS OF TRANSPORT LOGISTICS IN UKRAINE 

 

H.A. Doroshuk, PhD in economics, Associate Professor 

A.O. Mironova, M.S. Protsyuk 

State University «Odessa Polytechnic» 

Odesa, Ukraine 

 

The difficult economic situation in the country has put most of the transport companies on 

the brink of survival, forced them to drastically cut costs. When solving the issues of organizing and 

managing transportation, it became necessary to improve the accuracy of planning and analysis of 

transport systems. 

Today, neither a significant number of forwarders, carriers and logistics companies, nor a 

large number of changes in the transport services market qualitatively satisfies the needs of the 

customer. Even with the introduction of the latest software products, the logistics system does not 

work, disruptions in the supply of vehicles and delivery times, damage or loss of goods, problems 

with document flow, etc.  

The aim of the work is to analyze the problems of development of transport logistics in 

Ukraine. 

The main problems of transport logistics concerning all spheres of activity of enterprises. 

1.Quality of transport service. Increasingly, enterprises whose activities are related to 

transportation, trying to concentrate on their core business, and in order to improve the quality of 

transportation, reduce transportation costs, are turning to outsourcing. However, the quality of 

services of external carriers often leaves much to be desired. First of all, this concerns forwarding 

companies that do not have their own rolling stock and are only intermediaries between the 

customer and the carrier. Transport companies operating at the expense of their own vehicles that 

do not optimize the transportation process. It is possible to carry out optimization by collecting 

consolidated cargo from several senders, compiling optimal traffic routes, etc. 

2.Disaggregation of the market of transport services. The dynamics of machine downsizing 

across large enterprises, at a time when small enterprises with only a few machines take over most 

of the work, is primarily due to the fact that small enterprises gain competitive advantages through 

low tax rates and savings. a number of costs, such as transport and environmental security. Budget 

losses are also caused by the existing "shadow" market for trucking. 

3. Depreciation of the rolling stock. The inability to update the fleet in a timely manner leads 

to high transport costs. Existing leasing schemes for the purchase of vehicles in practice are 

unprofitable or with extremely low profitability. Not only the problem of determining the optimal 

service life of cars is relevant, but also the problem of calculating their depreciation. 

4.Liquidation of repair bases. The reduction of vehicle fleets and their reduction led to the 

elimination of repair bases, due to which the quality of repairs deteriorated significantly. The 

decrease in the technical reliability of trucks is due to the fact that repairs are carried out at sites that 

are not equipped for this, which, in turn, affects the safety and quality of services in general - the 

level of cargo storage decreases, deadlines are violated, etc. 

5. Shortcomings of the legislative system. Outdated legislation does not meet modern needs, 

tax legislation changes several times in a decade, which affects the legal relationship between the 

carrier and the cargo owner. The market system of wages forces drivers to work hard, they are 

aimed solely at increasing earnings and neglect compliance with safety rules, which leads to an 

increase in accidents and breakdowns. 

6. Poor information support for the transportation process. Despite the awareness and 

computerization of the modern world, communication during transportation is of poor quality. This 

applies to both communication with the driver, and monitoring the cargo during transportation, and 

monitoring the condition of the vehicle, its location. This is especially true for international 

shipments. 
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7. Underload of rolling stock. The inability to correctly complete the shipment from various 

consignors leads to insufficient and detrimental use of the vehicle's carrying capacity. Meanwhile, 

the delivery of groupage cargo is more profitable for both the sender and the carrier. 

8. Problems in the construction of transportation routes. With the transition to market 

relations, the design of the transportation process has become irrational and unprofitable, leading to 

both logistics and transportation costs. For example, overly long-haul transport is transport in which 

cargo flows arrive at destinations from remote areas, with the possibility of generating similar flows 

from sources that are much closer; surplus transportation - freight flows that are directed to 

destinations where homogeneous products are already available in sufficient quantities; repeated 

transportation, in which the cargo flow from the consignor does not go directly to the consumer, but 

enters the intermediate link of the logistics chain (to the base, warehouse, etc.), and from there in 

the same volume on the same mode of transport, for movement to other link or directly to 

consumers; district transportation, which is not carried out over the shortest distance. 

9. Insurance of cargo and vehicles. And on the part of shippers and consignees, there is an 

increase in transportation insurance. Practice shows that cargo is usually insured, and not a vehicle 

with a load. Usually, when an insured event occurs, the cost of losses is not fully compensated, 

despite the search for optimal solutions by both parties. 

10. Difficulties in organizing the interaction of several modes of transport. With all possible 

means of communication in our country, road transport remains the most used. The predominance 

of road transport is associated with the mobility of this type of transport, with the ability to deliver 

goods directly from point A to point B, which is not available to other modes. The use of the 

combined method of transportation is not popular due to informational problems (here they are felt 

most acutely), as well as the difficulty of predicting the timing and possible risks, etc. 

11. Lack of information about software products. The rapid growth of the software market 

also gives rise to a negative situation - the difficulty to navigate the mass of software products, 

constant innovations and improvement of existing programs. Software for transport logistics at a 

high cost, has different reviews, and does not have objective analytics that slows down the process 

of choosing and installing the necessary program. 

The transport industry today has many disadvantages, including: lack of complexity in 

managing the development and operation of the transport system; incompleteness of structural 

reforms in the transport industry; high level of unevenness in the use of production capacities of 

operating infrastructure facilities; discrepancy between the state of motor roads and the pace of 

motorization; persistence in the transport industry of trends in the aging of fixed assets and their 

inefficient use; regional inconsistencies in the development of the transport network. 

The growth in demand for transport services and the predicted further growth maintains and 

even increases a number of systemic problems in the transport system as a whole and in its sectors. 

There is a slowdown in the overall economic growth of the country, which hinders the development 

of transport companies. Correct and timely analysis of the state of the transport market, the most 

pressing problems, a real assessment of the possibilities and conditions for development, control of 

the negative consequences of mistakes made is the way to achieve the goals and optimize the work 

of transport enterprises. 
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Сьогодні відбувається значно більше змін, ніж будь-коли раніше; їх кількість, 

швидкість та складність зростають постійно. Швидкість обміну інформацією і отримання 

нових знань зросла в умовах євроінтеграції в декілька разів. На рівні підприємств також 

відбуваються суттєві зміни: нові технології, злиття, поглинання, розширення, нові політики 

та процедури, реорганізації, обов’язки та вимоги, що постійно змінюються. Це обумовлює 

необхідність нововведень в організаційній поведінці підприємств, зокрема розвитку 

інформаційної системи, організаційної структури, управління виробничими процесами та ін.  

Стабільність підприємства все частіше інтерпретують як стан застою. Невизначеність, 

яка традиційно пов’язувалась із значними організаційними змінами, поступається місцем 

іншій невизначеності – відсутності здібностей до змін [2, с. 400-401]. 

Організаційний розвиток підприємства — це організований процес, що порушує 

динамічний розвиток структури організації і направлений на досягнення нового стану 

динамічної рівноваги, яка в оновленій структурі зберігатиметься відносно стабільно. У 

процесі організаційного розвитку підприємства відбувається поступове удосконалення 

окремих сторін діяльності організації і раціоналізація її внутрішніх структур, 

упорядковуються в часі і у просторі трудові, виробничі, соціальні і інші процеси. 

Оскільки організація є складною системою, варто говорити про комплексний 

розвиток, під яким розуміється цілеспрямована і регульована зміна технічних, економічних, 

соціальних і організаційних параметрів. 

Організаційний розвиток має інноваційну природу. Відповідно до теорії І. Шумпетера 

[3, с. 28], важливе значення має феномен руйнування в творчих цілях. Концепція творчого 

руйнування для підприємства означає, що для виживання на ринку воно має постійно 

впроваджувати інновації під час відмирання застарілого. Тому підприємство, має 

знаходитись у процесі перманентних змін і володіти здатністю адекватно реагувати на зміни. 

У таблиці 1 наведено основні положення концепції організаційного розвитку 

підприємства в умовах євроінтеграції. 

 

Таблиця 1- Ієрархія концепції організаційного розвитку в умовах євроінтеграції 

Індивіди 

 

Кожен індивід прагне до особистого зростання. 

Працівники володіють енергією і креативними здібностями, які 

використовуються не у повному обсязі. 

Більшість працівників прагнуть внести особистий внесок у досягнення цілей 

організації, вони високо цінують надання їм повноважень. 

Групи 

 

Групи і команди грають вирішальну роль у досягненнях організації.  

Групи значно впливають на поведінку індивідів.  

Виконання складних групових ролей обумовлює розвиток професійних 

навичок. 

Організація 

 

Зайвий контроль, зловживання політичними прийомами і надмірна 

регламентація негативно впливають на результати діяльності. 

Конфлікт набуває конструктивного характеру, якщо він направлений у 

потрібне русло. 

Цілі організації і окремих працівників можуть бути спільними. 
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Відповідно до концепції організаційного розвитку індивіди і групи розглядаються як 

життєво важливі елементи будь-якої організації, зміна яких через складність внутрішніх 

взаємодій - вельми складне завдання. 

Сьогодні в умовах євроінтеграції найважливішою умовою життєздатності організації 

є адаптивність. Більш того, щоб залишатися конкурентоздатною в сучасному бізнес-

середовищі, організація повинна не тільки пристосовуватися до його вимог, але і уміти 

передбачати останні; відповідати на виклики не лише сьогоднішнього, але і завтрашнього 

дня. 

Тенденції розвитку підприємства в умовах євроінтеграції, як показано в таблиці 2, 

полягають в удосконаленні інтегрованих інформаційних систем, організаційних структур, 

систем управління якістю, систем стимулювання, стабілізації складу робітників, залученні 

робітників до управління.  

 

Таблиця 2 – Сучасні тенденції розвитку організації 

Розвиток інтегрованих 

інформаційних систем 

гнучке виробництво; реінжиніринг; мінімум запасів; 

зменшення розмірів 

Розвиток організаційних структур 

 

дивізіональні структури; малі групи; внутрішні 

ринки; стратегічні центри прибутку  

Розвиток систем управління 

якістю 

бездефектна робота; активізація персоналу; 

партнерство із постачальниками; самоконтроль 

Розвиток систем стимулю- вання участь у прибутках; розвиток нематеріального 

стимулювання 

Стабілізація складу праців- ників перекваліфікація; самостійність працівників; 

поліпшення професійного складу 

Залучення працівників до 

управління 

робочі групи і комітети; демократизація управління 

 

Від своєчасності, адекватності і якості здійснюваних заходів залежить не лише 

ефективність діяльності організації, але і саме її існування. Проте не всі зміни можуть 

виявитися вдалими. Вони можуть спричинити як підйом, так і падіння організації. 

Результати змін визначаються їх адекватністю зовнішнім чинникам та внутрішнім 

можливостям (ресурсам) підприємства, як показано у таблиці 3 [2, с. 338]. 

Основні види змін в умовах євроінтеграції полягають у наступному [2, с. 339]: зміна 

стратегічного курсу організації; злиття декількох організацій в одну; перехід на нову систему 

планування; зміна принципів або ринків збуту; впровадження нових технологій; 

впровадження нового стилю управління; реструктурування організації. 

Таким чином, завданнями організаційної поведінки підприємств в умовах 

євроінтеграції є: ініціація великих реорганізаційних проектів; підвищення 

конкурентоспроможності шляхом якісного менеджменту; об’єднання інформаційних систем; 

переборення страху, пов’язаного з процесами реорганізації; зміна культури організації, 

направлення її на підтримку бізнес-цілей; оптимальний підбір персоналу; програми розвитку 

почуття компетенції та самовіддачі співробітників; розробка нових товарів. 
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В.П. Кустов 
Державний біотехнологічний університет 

Харків, Україна 

 

Віртуалізація біржової торгівлі, що перетворилась в систему електронних торгів 

(максимальне збільшення швидкості проведення, якості та кількості укладених угод), 

відбулась під впливом інформаційних технологій. Тому існує значна потреба розвитку саме 

інтернет-порталів, котрі б інформували про останні події та новини про біржову торгівлю.  

Враховуючи вищезазначене, варто дослідити ланцюг продавець – біржовий 

посередник – покупець, в якому продавець хоче отримати найвищу ціну, у свою чергу, 

покупець – найнижчу, а завданням посередника є врегулювання цін для всіх сторін. Такі 

стандартні документи, як [1]: ф’ючерс (з англ. мови поняття «futures» перекладається як 

майбутнє) засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, можливо ще не 

виготовлені товари або кошти у визначений час і на визначених умовах у майбутньому, з 

фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту; форвард замінюється 

на «двосторонню угоду відповідно до стандартної форми».  

Головною метою ефективної біржової діяльності є забезпечення зацікавлених осіб 

дієвим механізмом виконання відповідних операцій, а також підвищення інвестиційної 

привабливості аграрного сектору. Вцілому біржі: по-перше, забезпечують функціонування 

біржового процесу, який складається із трьох послідовних операцій: 1) підготовка біржових 

торгів; 2) їх проведення (збори, сесії); 3) реєстрація і оформлення угод на біржі; по-друге, 

мають відповідну інфраструктуру (комплекс бірж, брокерських контор, складів та інших 

матеріальних елементів ринку), що забезпечує здійснення біржових операцій, облік їх 

результатів, страхові операції та дотримання встановлених правил [2]. 

На основі вищевказаного, можна архітектурно побудувати концептуальну модель 

логістичну систему логістичної системи біржової діяльності суб’єктів господарювання на 

основі системного підходу (рис. 1). Необхідність розроблення такої моделі полягає у 

важливості розвитку формотворних векторів біржового ринку за допомогою впорядкування 

логістичних потоків (матеріального та супутніх йому потоків). 

Функціонування логістичної системи виражається сьома правилами логістики: 1. 

Масовий продукт чи товар − конкретний біржовий актив. 2. Кількість – в необхідній 

кількості. 3. Якість − стандартизований товар, що відповідає якісним і кількісним 

параметрам, взаємозамінний за певними групами. 4. Місце − у визначене місце. 5. Час − 

доставка товару в обумовлений час. 6. Ціна − рівноважна ціна для продавця і покупця (вільне 

ціноутворення, тобто ціна на товари встановлюється вільно). 7. Витрати – з мінімальними 

витратами.  

Методологічною основою логістичної системи біржової діяльності суб’єктів 

господарювання є системний підхід, який ґрунтується на дедукції. Метою логістичної 

системи біржової діяльності суб’єктів господарювання є оптимальна організація руху 

структурованих логістичних потоків з мінімальними витратами у просторі та часі.  

До властивостей логістичної системи логістичної системи біржової діяльності 

суб’єктів господарювання варто віднести: керованість; цілеспрямованість; наявність органу 

управління; варіативність поведінки; наявність інформаційних комунікацій (як у самій 

системі, так і між логістичною системою та зовнішнім середовищем); здатність взаємодіяти 

із зовнішнім середовищем. 



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

9 

 
 
 

 

Рисунок 1 – Концептуальна модель логістичної системи біржової діяльності суб’єктів 

господарювання 

 

Важливим показником функціонування логістичної системи біржової діяльності 

суб’єктів господарювання є тривалість логістичного циклу в просторі та часі, необхідних для 

оформлення замовлення на доставку біржових товарів. Варто зазначити, що матеріальний 

(товарний) потік узагальнює процеси постійного переміщення біржових автивів.  

Отже, на нашу думку, якщо інформація виступає найважливішим ресурсом, то якість 

процесу врегулювання цін залежить від ефективно циркулюючих інформаційних потоків у 

логістичній системі управління. Варто зауважити, що логістична система управління 

інформаційним забезпеченням ціноутворенням біржових товарів є мікрологістичною і 

включає сукупність об’єктів у логістичних ланцюгах і каналах, що забезпечують рух 

логістичних потоків між продавцями біржових активів (товарів), біржовими посередниками і 

кінцевими покупцями. 

Література: 

1. Ф’ючерс / Офіційний сайт Асоціації «Біржові та електронні майданчики». URL: 

https://aeaep.com.ua/. 

2. Методологія статистичного дослідження біржової діяльності: навчальний посібник 

/ А. З. Підгорний, О. В. Самотоєнкова. Одеса: ФОП Гуляєва В.М., 2018. 170 с. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ 

 

В.І. Захарченко, доктор економічних наук., професор 

Державний університет «Одеська політехніка» 

С.В. Онешко, кандидат економічних наук, доцент 

Одеський національний морський університет 

Одеса, Україна 

 

У сучасних умовах швидкозмінного економічного середовища значна кількість 

підприємств прагне до підвищення своєї конкурентоспроможності шляхом 

найефективнішого та найбільш результативного використання економічного потенціалу. 

Управління економічним потенціалом підприємства є значущою умовою формування 

конкурентного ринку та відіграє важливу роль у інноваційному розвитку України. 

Економічний потенціал підприємств є певною системою, що складається з елементів, 

кожний з яких є окремим ефектом функціонування цілісної системи. 

Рішення будь-яких завдань, пов’язаних з аналізом стану економічної системи, 

плануванням, прогнозуванням її функціонування, оцінкою її стійкості базується на аналізі 

потенційних можливостей системи, тобто визначення її економічного потенціалу [1, c. 15, 

77]. 

На теперішній час у науковій літературі не вироблено єдиного підходу до трактування 

сутності категорії «економічний потенціал», існують різні запропоновані авторами 

визначення даного поняття, які носять дискусійний характер. Незважаючи на єдність думок 

про те, що оцінка потенціалу будь-якої економічної системи є першим та найважливішим 

етапом для моделювання варіантів її розвитку, саме поняття економічного потенціалу, його 

сутності не визначено однозначно. Відповідно неможливо встановити його склад, 

побудувати формальну модель, адекватну дійсності, запропонувати чіткий алгоритм його 

оцінки. 

Аналіз найпоширеніших визначень, що розкривають поняття «економічний 

потенціал» системи, дозволяє виділити три основні підходи до трактування цього поняття. 

1. Економічний потенціал – як сукупність ресурсів [2, c. 16]. 

2. Ототожнення термінів економічний потенціал та національне багатство [3, c. 14-15]. 

3. Економічний потенціал як результат виробничої діяльності економічної системи та 

її взаємовідносини з суб'єктами господарської діяльності [4, c. 21]. 

Можливо відзначити ряд наступних неточностей та невідповідностей у наведених 

поняттях, що перекручують зміст економічного потенціалу системи: 

- здебільшого визначень поняття «потенціал економічної системи» розкривається 

через категорії «можливість», «здатність» (синонім лат. «potention»), що дає досить 

абстрактне уявлення про економічний потенціал системи та не дозволяє специфікувати його 

сутність; 

- знак рівності між поняттями «економічна система» і «продуктивна система» 

представляється сумнівним, оскільки під економічною системою розуміється цілісна 

сукупність пов'язаних між собою господарських відносин, що складаються у процесі 

виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних та нематеріальних благ та 

послуг. Крім того, якщо враховувати ресурсну складову потенціалу економічної системи, 

необхідно відзначити його наявність і в разі відсутності продуктивної діяльності системи. 

Поняття економічного потенціалу в наведених визначеннях розкривається без 

урахування мети існування економічної системи (в якості такої, наприклад, може виступати 

забезпечення відтворення вкладених ресурсів), що ускладнить оцінку, оскільки за такого 

підходу неможливо специфікувати умови діяльності економічної системи та вести критерії 

оцінки.  

Крім того: 
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1. При знаку рівності між економічним потенціалом і сукупною продуктивною 

здатністю галузей підкреслюється лише один з аспектів потенціалу – використання ресурсів 

для продукції, що значно вуже загального визначення потенціалу. 

2. При розкритті поняття потенціалу через сукупність економічних ресурсів системи 

не враховано, що ресурси відображають лише наявні компоненти без урахування можливості 

їх використання, тобто цей підхід не розкриває аспекту «можливий бути» загального поняття 

«потенціал». 

3. При ототожненні потенціалу з національним багатством також звужується його 

суть, оскільки національне багатство характеризує фактично досягнутий рівень розвитку, 

тоді як економічний потенціал може перевищувати цей рівень. 

4. За такого трактування економічного потенціалу як результату виробничих відносин 

не розкривається ресурсний аспект цієї категорії. 

На нашу думку, правильним був би підхід, що дозволяє відобразити як ресурсну 

складову системи, так і максимальний результат їх використання. І тут можна назвати такі 

укрупнені складові потенціалу економічної системи: вихідні ресурси системи; результат 

використання ресурсів у заданих умовах. 

Говорячи про економічний потенціал системи доцільно ці компоненти подати у 

такому вигляді: виробничо-технологічний потенціал, ресурсний потенціал, інформаційний 

потенціал, організаційно-управлінський. 

Сказане вище дозволяє дати таке визначення даної категорії: економічний потенціал 

підприємства є сукупністю економічних ресурсів його виробничої системи, що забезпечують 

отримання оптимального економічного ефекту за умови повного використання новітніх 

ресурсів і технологій, їх раціонального комбінування, що відповідає коливанням 

зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування системи у даний момент часу. 

Такий підхід до визначення економічного потенціалу дозволяє з певним припущенням 

сказати, що система має активну та пасивну складові потенціалу. Активна складова 

потенціалу економічної системи є обсягом коштів (благ), отриманих від перетворення 

сукупності ресурсів, а пасивна – від володіння сукупністю ресурсів, дохід від яких може 

бути вилучений у результаті альтернативного розпорядження ними. 

Отже, розвиток теорії менеджменту у напряму управління економічним потенціалом 

полягає у подальшому розвиненні сутності та змісту економічного потенціалу підприємства 

щодо формування підходу, який дозволяє відобразити як ресурсну складову системи, так і 

максимальний результат їх використання. Такий підхід дає можливість розробити власну 

модель ресурсного забезпечення, якою визначаються, зокрема, вихідні ресурси системи та 

результат використання ресурсів у заданих умовах і передбачає визначення активної та 

пасивної складових потенціалу. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ю.В. Ковтуненко, доктор економічних наук, доцент 

К.С. Кваша  
Державний університет «Одеська політехніка» 

Одеса, Україна 

 

В умовах сучасної ринкової економіки та жорстокої конкурентної боротьби між 

підприємствами, вистояти зможуть лише ті фірми та компанії, які будуть здатні надати своїм 

споживачам якісне обслуговування. Для цього на підприємстві має працювати професійно 

підготовлений та висококваліфікований персонал. Для здійснення ефективної діяльності 

компанії керівники звертаються до методів управління персоналом. Незважаючи на те, що 

сьогодні існує багато методів управління персоналом, їх вдосконалення та пошук не 

припиняється адже люди та технології постійно змінюються та розвиваються. 

Персонал підприємства є основою будь-якого інноваційного процесу, адже саме 

працівники підприємства надають інноваційні ідеї та створюють нові проекти. Через це в 

організації постає питання того, як же правильно управляти цим персоналом, щоб вони 

допомагали компанії розвиватись. Упровадження інновацій у кадровій сфері вимагає від 

підприємства змін у навчанні та підготовці персоналу, у найманні на роботу, 

інформаційному забезпеченні робітників, а також у психологічній підтримці і мотивації 

своїх підлеглих. Для вирішення цих завдань і існують методи управління персоналом [1]. 

Методи управління персоналом є способами впливу на працівників, як окремих, так і 

загалом на колектив, для здійснення координації їхньої діяльності у компанії. Існує безліч 

традиційних методів, які можна поділити на такі групи: економічні, адміністративні та 

соціально-психологічні. Такі методи використовуються і в сучасності, але вони вже не є 

такими ж дієвими, як вважалися раніше. Кожне підприємство зорієнтоване на постійний 

розвиток, тому потрібно постійно розвивати й вдосконалювати і методи управління 

персоналом [2]. 

До методів управління персоналом відносяться: підбір персоналу; оцінка діяльності; 

навчання персоналу; система винагород; керування кар’єрою. 

Підбір персоналу – це ретельний вибір кандидатів на запропоновану посаду, для 

отримання кращих співробітників, які допоможуть компанії розвиватись. Цей метод 

характеризується послідовністю та ефективністю процесу відбору та наймання на роботу 

персоналу, визначає найбільш підходящих претендентів на робоче місце. 

Оцінка діяльності – це процес встановлення рівнозначності між вимогами посади та 

характеристиками працівника. Цей метод допомагає регулярно оцінювати своїх працівників 

з двох поглядів: з погляду досягнутими ними результатів; завдяки чому вони цього досягли 

та як можуть бути поліпшені отримані результати [3]. 

Навчання персоналу – це розвиток персоналу, підвищення конкурентоспроможності 

та підтримання його професійних навичок за допомогою різних курсів і семінарів. Цей метод 

допомагає працівнику отримувати нові знання та навички, які забезпечують впровадження 

інновацій на виробництві та в його повсякденній роботі. 

Система винагород – це мотивація та заохочення персоналу за допомогою премій та 

інших винагород. Він забезпечує фінансові відзнаки, заохочення та інше визнання, з метою 

мотивування персоналу вигадувати нові ідеї, ризикувати та постійно розвиватися. 

Керування кар’єрою – досягнення певних цілей у кар’єрі. Цей метод забезпечує 

професійний розвиток працівника завдяки стажуванню, навчанню та підвищенню 

кваліфікації. 

Нижче наведені переваги та недоліки методів управління (табл. 1). 
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Таблиця 1 ‒ Переваги та недоліки методів управління персоналом 

Методи 

управління 

персоналом 

Переваги Недоліки 

Підбір 

персоналу 

Нові можливості для підприємства; великий 

вибір кандидатів; задовольняється попит у 

кадрах.  

Витрати фінансових 

ресурсів та часу. 

Оцінка 

діяльності 

Активна інноваційна діяльність; вигадування 

нових ідей; обговорення нових проектів із своїм 

керівництвом. 

Займає велику кількість 

часу. 

Навчання 

персоналу 

Підвищення потенціалу та кваліфікації 

працівників; збільшення їх продуктивності. 

Витрати фінансових 

ресурсів на курси та 

тренінги для 

співробітників. 

Система 

винагород 

Зростання вмотивованості персоналу вигадувати 

нові ідеї, ризикувати та постійно розвиватися; 

підвищення рівня задоволеності працею. 

Фінансові витрати. 

Керування 

кар’єрою 

Можливість планувати професійний розвиток 

працівників і всієї організації; зниження 

плинності кадрів. 

Зростання та посилення 

конкуренції між 

працівниками. 

 

Проаналізувавши переваги та недоліки методів управління персоналом можна 

зробити висновок, що переваг набагато більше ніж недоліків. Серед недоліків основними є: 

фінансові витрати та витрати часу, тобто всього два, а переваг безліч, основними з яких є: 

постійна оцінка персоналу, завдяки якій ми можемо сформувати особливості працівників та 

їх подальший шлях; підвищення кваліфікації, тобто ми отримуємо висококваліфіковану 

робочу силу; мотивації для підвищення конкуренції між співробітниками, підвищення 

розвитку підприємства та інші [4-7]. 

Таким чином, ефективне управління персоналом є одним з найважливіших завдань 

сучасного підприємства. Персонал розглядається як рушійна сила вирішення проблем, які у 

свою чергу пов`язані з економічним розвитком підприємства, його ефективного 

функціонування та конкурентоспроможності. Для правильного управління працівниками 

керівники підприємств повинні знати методи управління персоналом і обирати такі методи, 

які будуть більш продуктивними та менш витратними. 
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2. Методи управління персоналом: веб-сайт. URL: http://surl.li/caacb. 
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Харків: Моноліт-Bizz. 2019. 445 с. 
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підприємства. Агросвіт. 2013. № 14. С. 51-53 URL: https://cutt.ly/UHFJR3t 

6. Ковтуненко Ю.В., Кавєріна С.Ю. Методичний інструментарій оцінки 
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Н.О. Корх 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Дніпро, Україна 

 

Однією, з головних світових тенденцій у сфері HR-менеджменту за останні роки 

залишається розвиток персоналу, який дозволяє перейти компаніям на новий, значно кращий 

рівень [1]. За останні кілька років навчання та розвиток стали ключовими елементами 

стратегії. Більша кількість власників компаній усвідомили, що вкладення коштів у навчання 

та розвиток співробітників служить не лише мотивацією, але й дає можливість організації 

створити висококваліфіковану робочу силу. Порівнюючи витрати на навчання та розвиток 

персоналу, зазначені на рисунку 1.1, слід виділити позитивну тенденцію до збільшення 

фінансування на заходи з розвитку персоналу в період з 2008-2019 роки, дана тенденція має 

продовжитися й у 2022 році [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Середні витрати на навчання та розвиток персоналу у світі, в розрахунку на 

одного працівника з 2008 по 2019 роки (в доларах США) [2] 

 

Однак, можна виділити наступну проблему: велика кількість українських компаній не 

хочуть чи не розуміють потреби витрачати кошти на розробку системи розвитку, тоді як за 

кордоном підприємства мають витрачати на професійний та особистісний розвиток 

працівника від 2 до 10% фонду оплати праці [3, с. 86-89]. Найчастіше система розвитку 

персоналу представлена лише в великих компаніях, водночас як в інших присутні лише оф-

лайн тренінги та лекції, які внаслідок карантинних заходів є неможливими. Розвиток 

співробітників є загальновизнаним стратегічним інструментом для постійного зростання 

організації, продуктивності та здатності утримувати цінних співробітників. Ключ до 

збереження персоналу – це забезпечення необхідного для працівників розвитку.  

Дослідження показують, що працівники почувають себе важливими для компанії, 

коли роботодавці інвестують у їх навчання та розвиток. У такому випадку можливість 

професійного розвитку виступає високоефективною перевагою під час працевлаштування 

[4]. Співробітники починають сприймати свою роботу як тягар лише тоді, коли організація 

не надає жодних додаткових можливостей чи переваг, які могли б допомогти в їх особистому 

зростанні [5]. Переваги, які отримує організація в результаті розвитку персоналу зображені 

на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Переваги, які забезпечує система розвитку персоналу [5] 

 

Таким чином, розвиток персоналу та надання можливостей для кар’єрного росту – це 

один із надійних способів показати співробітникам, що компанія вкладає гроші у майбутнє, 

як працівника, так і компанії. Плани розвитку співробітників розроблені, щоб допомогти 

працівникам рости як у професійному, так і в особистому плані. Окрім того це допоможе 

підвищити репутацію компанії, знизити плинність кадрів та поліпшити взаємодію між 

співробітниками [5]. 

Роботодавці часто недооцінюють цінність розвитку свого персоналу. Однак, 

допомагаючи працівникам відточувати свої сили та розвивати свою майстерність, 

роботодавці покращують як ефективність праці, так і підтримують свій імідж. Це додає 

більшої цінності роботі, яку виконують працівники й безпосередньо приносить користь 

бізнесу. Впровадження та вдосконалення системи розвитку персоналу стає визначальним 

фактором її подальшого розвитку та забезпечення конкурентоспроможності на ринку. 
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ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ У 

ТОВАРИСТВАХ 

 

І.О. Крюкова, доктор економічних наук, професор 

А.О. Зубаха 

Одеський державний аграрний університет 

Одеса, Україна 

 

За складних сучасних економічних умов в світі, а також високого рівня конкуренції 

майже у всіх галузях господарювання здатність товариств різних форм отримувати прибуток 

є нічим іншим як поєднанням грамотного управління керівництвом операційною, 

інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства. Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з 

ними витрати. Проте, далеко не всі підприємства мають позитивний результат провадження 

своєї діяльності, як наслідок деякі з них мають збиток - перевищення суми витрат над сумою 

доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати [1]. МСБО 1 визначає прибуток або 

збиток як загальний дохід за вирахуванням витрат за винятком компонентів іншого 

сукупного прибутку [2]. Як у першій, так і у другій ситуації перед працівниками 

управлінського апарату постає питання який обрати метод та закріпити його у положеннях 

компанії для визначення та правильного розподілу сум прибутків та збитків між власниками 

товариств.  

З огляду на це актуальним питанням є вивчення основних методів розподілу 

фінансового результату у товариствах зарубіжних країн з метою визначення найбільш 

ефективного методу. 

Товариство – це система взаємовідносин між двома або більше партнерами, в межах 

якої вони погодились поділяти ризик і винагороду від спільного ведення бізнесу [3, с.348]. 

Умови ведення діяльності товариств визначаються партнерським контрактом. 

Як і будь-яка інша форма ведення бізнесу, товариства мають певні переваги та 

недоліки, які подано в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки товариств 

№ Переваги Недоліки 

1 Потенціал розширення – через 

відсутність обмеження на максимальну 

кількість учасників у товаристві, легко 

розшити бізнес 

Можливість розповсюдження 

конфіденційної інформації при великій 

кількості учасників 

2 Розподіл бізнес-ризику між 

учасниками товариства 

Можливість зіткнення інтересів 

учасників 

3 Простота заснування (у порівняні з 

корпораціями) 

Можливість затримки у прийнятті 

рішень 

4 Забезпечення конфіденційності 

інформації через відсутність 

обов’язкової публікації звітності 

Складність передачі права власності 

5 Професійний менеджмент Надмірне державне регулювання 

6 Диверсифікація діяльності Підвищена відповідальність 

 

Створення товариств здійснюється з ініціативи партнерів, які за рахунок своїх внесків 

формують власний капітал товариств. Фінансовий результат товариства підлягає його 

розподіленню між співвласниками, а нагляд за правильністю розподілу як правило 

покладається на керівника компанії.  
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Порядок розподілу прибутків та збитків як правило обумовлюється в договорі. Якщо 

у партнерській угоді не визначено порядок розподілу прибутку (збитку), він розподіляється 

порівну. У зарубіжній практиці керівники підприємства можуть використовувати чотири 

методи розподілу прибутку (збитку) в товариствах. 

Перший метод – Метод розподілу прибутків/збитків порівну 

У випадку, коли всі партнери під час формування власного капіталу товариства 

здійснили однакові суми внесків і мають однаковий ризик, пов'язаний з бізнесом, прибуток 

або збиток товариства може розподілятися з застосування даного методу, тобто порівну. 

Проте, не кожне партнерство рівномірно розподіляє прибуток і збитки. 

Другий метод – Метод встановленої частки 

Даний метод передбачає, що встановлюється конкретна частка від загальної суми 

прибутку для кожного партнера, яка може не залежати від розміру його першочергового 

внеску. 

З точки зору обліку метод встановленої частки є одним з найпростіших. 

Третій метод – Метод пропорції 

Якщо один із партнерів вкладає у підприємство більше коштів, то він може 

сподіватись на компенсацію у вигляді більшої частки в прибутку товариства. У такому 

випадку розподіл прибутку (збитку) може здійснюватись пропорційно вкладеному капіталу. 

Четвертий метод – Метод виплати окладу і процентної винагороди з розподілом 

решти суми відповідно до встановленого коефіцієнту 

Цей метод найбільш громіздким з точки зору розрахунків та використовується при 

участі партнерів в капіталі та при наданні ними нерівнозначних послуг підприємству. За цим 

методом визначається три основні передбачається три етапи: 

– визначення частини чистого прибутку на виплату заробітної плати партнерам; 

– визначення частини чистого прибутку на відрахування партнерам відсотків від 

середньорічної величини капіталу; 

– розподіл залишкової суми прибутків/збитків за встановленим коефіцієнтом.  

Окрім контролю за використанням обраного методу розподілу прибутків та збитків 

керівник також має контролювати своєчасність та правильність інформації щодо сум у 

звітності. Так, загальна сума чистого прибутку подається у Звіті про прибутки та збитки. Тут 

також можуть міститися дані про розподіл чистого прибутку між партнерами. 

Отримані частки прибутку (понесені збитки) наприкінці фінансового року 

відображаються у Звіті про капітал партнерів. Звіт складається за підсумками фінансового 

року та відображає залишок капіталу кожного партнера на початок року, його зміни за 

рахунок додаткових вкладень, вилучень, одержання частки прибутку і загальний залишок 

капіталу та окремих його власників на кінець звітного року [4]. 

Отже, при виборі методології розподілу прибутку/збитку партнерства управлінці 

обирають той, який враховує внески кожного партнера, а також будь-які інші додаткові 

умови на яких було засновано і здійснюється діяльність товариства. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

А.С. Асєєва  

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Дніпро, Україна 

 

Управління персоналом являє собою систему впливів на умови праці, навички, 

здібності, рівень знань, мотивацію співробітника за допомогою застосування певних методів 

і способів управління з метою максимальної реалізації трудового потенціалу працівників і як 

наслідок більш ефективного задоволення інтересів компанії, її розвитку. В якості самостійної 

науки менеджмент персоналу розглядається вже більш як сто років, до того моменту 

управління персоналом вважалося практично тим же, що й управління організацією. З того 

часу погляди на значення роботи з персоналом значно змінилися [1]. 

Відповідно до глобальних досліджень Ernst & Young, до головних факторів, що 

впливають на сферу управління персоналом, можна віднести технологічний прогрес, 

демографічні зміни та геополітичну ситуацію [2]. В умовах зростання чисельності населення 

планети, покупці та співробітники стають більш вимогливими, змушуючи компанії шукати 

нові способи задоволення їхніх потреб і взаємодії з ними. 

Темпи розвитку сучасного світу, що 5-денний формат роботи вважається застарілим 

та неефективним для багатьох співробітників і саме тому виникає необхідність введення 

коротшого робочого тижня. Це продовжить історичну тенденцію до скорочення робочого 

часу, зумовленого технологічним прогресом та трудовими правами. Як ми можемо бачити з 

рис. 1, який наведено нижче, тенденція до зниження тривалості робочого тижня 

спостерігається у більшості країн світу. Особливо така тенденція простежується у Данії, де 

тривалість робочого тижня знизилась з 35 до 32,5 годин у 2000 та 2019 рр. відповідно. 

Перспективи переходу на 4-денний робочий тиждень обговорювалися на Всесвітньому 

економічному форумі в Давосі. 
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Рисунок 1 – Середня тривалість робочого тижня в країнах в період 2000-2019 рр., год. [3] 

 

Головні аргументи на користь 4-денного формату роботи – баланс роботи та 

особистого життя і профілактика вигорання. Відомий кейс – експеримент з 32-годинним 

робочим тижнем в страховій компанії Perpetual Guardian (Нова Зеландія): спроба виявилася 

успішною, такий режим роботи введено на постійній основі [4]. Виявилося, за 4 дні люди 

встигають виконувати той же обсяг роботи, що і за 5. Плюс, за даними компанії, рівень 

стресу співробітників знизився на 7%, мотивація до роботи – зросла на 24%, продуктивність 
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підвищилася на 20%. Співробітники стають більш зібраними і сфокусованими, намагаються 

ефективно розподілити свій час, щоб все встигнути і повноцінно використовувати 

додатковий вихідний. Аналогічним досвідом діляться і інші. Так, засновник дизайнерської 

студії Central (Бельгія) звернув увагу, що продуктивність співробітників різко скорочується в 

кінці робочого тижня. По суті люди працюють максимум 3-4 години замість 8. І вирішив це 

«легалізувати» – з тих пір компанія працює 4 дні, і цілком задоволена результатом [5]. 

Не обов'язково переходити на 4-денний формат роботи відтепер і навіки. Наприклад, в 

технологічній компанії Basecamp переходять на 4-денний тиждень з травня до жовтня, коли 

погода сприяє спорту, відпочинку та спілкуванню. При цьому співробітники самі можуть 

вибирати собі додатковий вихідний [6]. 

Мова не йде про ситуацію, коли скорочення робочого тижня – це кризова міра, 

альтернатива звільненням, яка передбачає і скорочення зарплати. Компанії, в яких 

добровільні експерименти зі скороченням робочого тижня виявилися успішними, не 

знижували зарплату співробітникам – інакше сенс втрачається. 

Чотириденний робочий тиждень ‒ це відносно нова концепція, яка з’явилася в 

основному завдяки недавньому вдосконаленню технологій. Така тенденція має як свої 

переваги, так і недоліки. Наприклад, у деяких компаніях, які випробували чотириденний 

тиждень, працівники з довшими вихідними менше напружені, але такі ж продуктивні (або 

навіть більше). Щасливіші працівники призводять до меншої плинності працівників та 

зменшення кількості лікарняних днів, а також до більш задоволених клієнтів. 

В дослідженні, проведеним Government Equalities Office з питань гендерного розриву 

в оплаті праці зазначено, що приблизно два мільйони британців зараз не працюють через 

обов'язки по догляду за дітьми, і 89% цих людей – жінки [7]. Чотириденний робочий 

тиждень сприяв би рівності на робочому місці, оскільки працівники могли б проводити 

більше часу зі своїми сім'ями та знаходити баланс між доглядом за дітьми та робочими 

зобов'язаннями. 

Але багато співробітників не бажають знижувати рівень життя – навіть незважаючи 

на те, що екологічна вигода від коротших робочих тижнів є основною причиною, коли цей 

рух набирає обертів. За підрахунками, зменшення робочого часу на 25% призведе до 

зменшення вуглецевих відбитків на 37% із причин, що включають меншу кількість поїздок 

та менше використання енергії. 

Таким чином, світ праці змінюється настільки швидко, що будь-який сценарій може 

стати реальністю. Спостерігається тенденція скорочення робочого тижня під впливом 

швидкого розвитку технологій. Однак, чотириденний робочий тиждень повинен 

супроводжуватися розумною політикою, щоб отримати всі переваги для навколишнього 

середовища та здоров’я, не знижуючи суттєво якість життя. 

 

Література: 

1. Бей Г. В.Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів / 

Г. В. Бей, Г. В. Середа // Економiка i органiзацiя управлiння. 2019. – № 2 (34). – С.93-101. 

2. Ernst & Young. URL: https://www.ey.com/en_by. 

3. Organisation for Economic Co-operation and Development. URL: https://stats.oecd.org/. 

4. Perpetual Guardian. URL: https://www.perpetualguardian.co.nz/. 

5. Central Design Studio. URL: https://www.centraldesignstudio.com/. 

6. Basecamp: Project Management & Team Communication. URL: https://basecamp.com/. 

7. Government Equalities Office. URL: 

https://www.gov.uk/government/organisations/government-equalities-office. 

 

 

 

 



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

20 

МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ВІЙНИ 
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Воєнні конфлікти та інформаційна пропаганда формують нові загрози для суспільства 

та бізнес-структур. Нові виклики, які виникають в таких умовах змушують шукати або 

створювати нові методи та інструменти ефективного менеджменту. В мирний час основними 

потенційними загрозами державі вважали корупцію та злочинність, проте сьогодні 

перебуваючи в умовах повномасштабної війни, суспільство стикнулось з іншими загрозами, 

всі відчули нищівний удар по інфраструктурі України. Як зазначає Андрій Щербак, в. о. 

начальника Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, ворог 

знищує нашу інфраструктуру, підприємства. Можна спостерігати зменшення кількості 

малого бізнесу, обсягів виробництва, зниження надходжень. В таких умовах стає зрозуміло, 

що практично від кожної людини залежить наповнення бюджету, фінансування армії. Адже 

стабільна економіка держави – це складова потужного протистояння вторгненню агресора, а 

налагодження роботи бізнесу є запорукою перемоги України [1]. 

Українські економіка та бізнес почали оговтуватись після практично повної зупинки у 

перші дні повномасштабної війни. Підприємства пристосовуються працювати в умовах 

війни, знаходять нові можливості для розвитку в воєнних екстремальних умовах. Деякі 

підприємства відновлюють ділову активність на звільнених територіях, інші перенесли 

виробництва до безпечніших регіонів. Адаптуватись до життя та роботи в таких складних 

умовах допомагають вчасні кроки, які були вжиті урядом, парламентом, НБУ та іншими 

центральними органами влади, а також національними регуляторами у різних сферах [2].  

Відбувається нарахування соціальних виплат. Не дивлячись на величезні проблеми в 

зонах бойових дій, налагоджується логістика поставок, зокрема до великих міст.  

Без перебоїв працюють енергетика та зв’язок, комунальні служби, на скільки це 

можливо. Волонтери підтримують, розміщують та надають необхідну допомогу величезному 

потоку біженців.  

Працюючи на випередження, уряд почав роботу зі створення фондів, кошти з яких 

підуть на відновлення України: фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, 

фонд відновлення та трансформації економіки, фонд обслуговування та погашення 

держборгу, фонд підтримки постраждалого бізнесу.  

В даних умовах ключовими стають питання стійкості воєнної економіки. В першу 

чергу країна опирається на наявні резерви, проте тривала боротьба потребує зовнішньої 

підтримки. Неоціненною та вчасною є зовнішня допомога інших країн, яка надходить 

постійно та буде дедалі потужнішою, проте вирішувати всі проблеми повинна саме Україна.  

Стійкість економіки країни – це не лише захист територій. Це – налагоджена якісна 

логістика поставок та збуту, фінанси, кадри, ефективний менеджмент в нових екстремальних 

умовах, а також безперебійність експортних поставок [2].  

В таких умовах для підтримання стійкості економіки дуже важливо підтримувати її 

резерви та оперативно виявляти ризики. Наразі населення, громади та бізнес проявляють 

неабияку згуртованість у протидії агресії. Уряд, в свою чергу, має надавати відповідну 

підтримку та всіляко сприяти організації. 

Крім того необхідне зміцнення продовольчої ланки. У зв’язку з евакуацією населення 

з міст Сходу та Півдня країни в більш мирні регіони країни, зростає навантаження на 

продовольчу систему тих регіонів. Громадяни та підприємці, які мають бізнес, на 

волонтерських засадах надають підтримку переміщеним особам та теробороні. Проте, це не 

має руйнувати сталості бізнесу у більш мирних регіонах, зокрема товарних поставок, 

переробки запасів агропродукції.  
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Агрофірми та фермери вчасно розпочали посівну кампанію. Відновили свою роботу 

та намагаються розширити потужності місцеві агропідприємства: пекарні, м’ясопереробні та 

молокопереробні цехи, консервні підприємства і т.д.  

Експерти кажуть, що дані заходи є виправданими та безальтернативними. Проте, як 

виявилося, іноді запропоновані послаблення та подібні заходи породжують зловживання з 

боку нечесного бізнесу та ведуть до невмотивованих втрат для бюджету країни.  

Аналізуючи ситуацію в країні, стає зрозумілим, що до повного відновлення 

«нормального» економічного життя ще далеко, навіть на тих територіях, які є відносно 

мирними, не говорячи вже про райони бойових дій та тимчасово захоплені ворогом населені 

пункти. За прогнозами експертів, навіть за найоптимістичнішими оцінками, цьогоріч 

національний ВВП України скоротиться на 25-35%. Тобто, країна та українці недоотримають 

(приблизно) від 1,3 до 1,9 трильйонів гривень - куди більше, ніж річний довоєнний 

державний бюджет. А при падінні на 45% - як, прогнозують у Світовому банку, Україна 

недоотримає до 2,4 трильйона гривень [2]. 

При цьому суттєво зростуть витрати на оборону. Відповідно, грошей для інших 

видатків у держказні ще менше залишиться. Тому потрібно зробити все можливе, аби за 

нинішніх умов забезпечити максимально можливі бюджетні надходження та закласти основу 

стрімкого повоєнного розвитку. Сприятимуть цьому впроваджені з перших днів війни 

обмеження та заходи запобігання проти спекуляцій та виведення коштів, а також податкові, 

регулятивні та інші послаблення для бізнесу. 

За даними Американської торгової палати, станом на середину квітня в Україні 

повністю працювали 41% бізнесу, 50% компаній продовжували роботу, не дивлячись на 

обмеження, викликані війною. Оцінити реальний стан справ українського бізнесу досить 

складно, можна дати лише приблизну оцінку, оскільки опитування проводилось поміж 

менеджменту компаній-членів самої торгової палати.  

Експерти говорять, що показники значно гірші, оскільки можемо спостерігати 

цілеспрямоване нищення ворогом промислового потенціалу України на сході, руйнування та 

знищення нафтопереробних підприємств та нафтобаз по всій країні, стратегічних 

інфраструктурних об’єктів. А також, беручи до уваги втрати, яких зазнають наші 

експортоорієнтовані галузі через зупинення виробництв та блокування ворогом морських 

шляхів.  

Для розвантаження державного та місцевих бюджетів необхідно децентралізувати 

можливості залучення громадами благодійних коштів [2].  

В експертному середовищі немає єдиної думки стосовно того, чи потрібно Україні 

вимагати списання частини боргів перед міжнародними кредиторами, зважаючи на 

екстремальні обставини, в яких вона опинилася через російську агресію. Деякі фахівці 

вважають, що зараз зробити це просто необхідно. Інші вважають, що Україна більше виграє, 

коли продемонструє світові, що спроможна розраховуватися за своїми зобов’язаннями навіть 

в таких складних умовах, коли інші більш економічно розвинені держави - давно б уже 

опустили руки. Отже, Україна є надійним партнером, який вже давно доріс до європейських 

критеріїв і цінностей [2].  
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Найважливішим ресурсом підприємства є людина, тобто працівник компанії. Тому 

для поліпшення роботи всього підприємства та максимізації прибутку від реалізації 

комерційної діяльності керівник повинен вміти грамотно оптимізувати час кожного 

співробітника, який він витрачає на виконання тих чи інших робочих завдань, тим самим 

оптимізувавши всю його роботу. Правильне розподілення робочого часу дозволить досягати 

найкращих результатів у професійній діяльності.  

В умовах ринкової економіки підприємства поставлені в таке становище, коли 

грамотне використання часу дозволяє не тільки досягти високих результатів діяльності, а й 

відіграє важливу роль у жорсткій конкурентній боротьбі за лідерство у галузі. 

Термін «тайм-менеджмент» походить від англ. time management – «управління 

часом». Під тайм-менеджментом можна розуміти систему, спрямовану на узгодження своїх 

дій із часом. Це наука про те, як спланувати чіткий графік роботи на день, тиждень, місяць, 

рік або все життя. У результаті оптимізації робочий час можна використовувати 

ефективніше. Тайм-менеджмент стосується не лише організації робочого часу, а й організації 

робочого місця, спілкування з колегами по роботі й багатьох інших чинників, які можуть 

вплинути на певний час [1]  

Розглядаючи ситуацію тайм-менеджменту в Україні, то можна побачити, що перед 

персоналом та менеджерами вітчизняних підприємств стоїть завдання адаптації до змін в 

організації, на ринку, в економіці країни, у світовій економіці загалом. В цій ситуації 

розвитку та змін в країні фактор часу в економічних процесах та діяльності людини стає все 

більш актуальним. Керівники мають усвідомити необхідність ефективного управління часом 

[2].  

Основними передумовами впровадження тайм-менеджменту в систему управління 

підприємством є: 

 зростання вимог до рівня професійного розвитку працівників, який є неможливим 

без уміння самостійно планувати та організовувати свою роботу, розставляти пріоритети, 

визначати найбільш важливі цілі, а також досягати їх з найменшими витратами власних 

зусиль і часу [3];  

 зростання питомої ваги нематеріальних активів у вартості підприємства, 

перетворення його персоналу на основну конкурентну перевагу;  

 ускладнення зовнішнього контролю за діяльністю працівників, яка має творчий 

характер, і підвищення актуальності самостійної організації ними своєї роботи, 

самодисципліни та самоконтролю. 

Щоб підвищити ефективність використання часу та попередити його непродуктивні 

втрати менеджеру на підприємстві необхідно використовувати певний алгоритм дій для 

прийняття рішення щодо виконання тієї, або іншої роботи. 

Для цього менеджеру необхідно дати відповіді на чотири питання [4]: 

1. Чи потрібно це робити взагалі? Непотрібна робота, на жаль, завжди є частиною 

нашої рутини. Якщо менеджер витрачає більшу частину свого робочого дня на ефективні дії, 

пов’язані з неважливими складовими, то він зменшує свої можливості роботи над тим, що 

дійсно приносить користь. Досить ефективно на даному етапі працює метод виключення, у 

відповідності до якого доцільно поставити ще одне проміжне запитання: «Що станеться, 
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якщо цього не робити взагалі?» Якщо підходить відповідь: «Нічого не трапиться», то цей вид 

навантаження можна виключити [5].  

2. Чи повинен це робити я? Делегування обов’язків – одна із складових роботи 

менеджера. Нездатність делегувати повноваження призводить до надмірного 

перевантаження та вигорання керівника.  

3. Чи можна роботу відкласти? Немає жодного сенсу хаотично займатися трудовою 

діяльністю. Кожна справа має свої часові межі, які обов’язкового мають дотримуватись. Слід 

реалістично встановлювати терміни виконання роботи, зазначаючи, до якої слід приступати 

негайно, а яка не є терміновою.  

4. Чи повинен я виконати її терміново? Якщо робота має бути виконана негайно, то 

вона стає центральним об’єктом уваги менеджера, на який він спрямовує всі свої ресурси. 

Такий підхід до організації часу дозволяє виявити ділянки непродуктивних втрат часу та 

мінімізувати їх, підвищивши ефективність роботи керівника в цілому [6]. 

Реалізуючи принципи тайм-менеджменту, менеджер може корегувати мету діяльності 

підприємства та цілі працівників, тим самим спрямувати їхні зусилля в потрібне русло, 

забезпечуючи при цьому нелінійне підвищення ефективності діяльності підприємства, його 

конкурентоспроможності [7-10]. 

Тайм-менеджмент на підприємстві дозволяє отримати конкурентні переваги на ринку 

та досягати всіх запланованих цілей за рахунок підвищення показників продуктивності 

роботи персоналу. Впровадження технології тайм-менеджменту призведе до максимально 

ефективного використання людських ресурсів, до найбільш повного та ефективного 

використання робочого часу, до мінімізації його непродуктивного використання, створить 

умови підвищення якості виконавської праці, скорочуючи термін виконання, але збільшуючи 

загальний обсяг роботи. Таким чином, при проведенні дослідження, ми з'ясували, що тайм-

менеджмент є невід'ємним інструментом підвищення ефективності персоналу, без якого не 

може обійтися не одне сучасне підприємство на ринку. 
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Розвиток управлінського обліку невіддільний від отримання даних, а поява великих 

даних сприяла побудові платформи управлінського обліку для отримання даних.  

«Управлінський облік, призначений для надання достовірної і повної інформації, яка 

необхідна для прийняття правильних та ефективних управлінських рішень, які можуть 

вплинути на отримання кінцевого фінансового результату діяльності підприємства та 

зміцнити репутацію на ринку» [1]. Великі дані – це нове покоління революційних 

інформаційних технологій, сутністю яких є дані, які можуть стимулювати інновації в ідеях, 

моделях, технологіях та прикладних практиках у процесі аналізу даних. Великі дані – це 

інформаційний актив із потужними можливостями прийняття рішень, детальним аналізом та 

можливостями оптимізації процесів. Він ефективний, цифровий і може оптимально 

інтегрувати різні елементи ринку.  

«Прогноз і оцінка результатів є фундаментом прийняття управлінських рішень щодо 

подальшого функціонування підприємства. У цьому контексті важливим є аналіз облікової 

політики підприємства, а також управлінського обліку як невід’ємної частини підвищення 

конкурентоспроможності підприємства» [2]. 

Вплив великих даних на процеси управлінського обліку підприємств в основному 

проявляється в наступних трьох аспектах: 

1. Зміни в методах управління даними. Настання ери великих даних змінило 

традиційні характеристики окремих типів і каналів управління даними, а також низьку 

ефективність роботи. Інтернет зробив управління даними більш диверсифікованим. 

Необмежений Інтернет може реалізувати зберігання великих даних на мережевій платформі 

та обмін даними між різними відділами, що дозволило досягти серйозних змін у фінансовому 

менеджменті. 

2. Зміни в методах обробки даних. Раніше при обробці даних потрібно було спочатку 

отримати дані, зібрати, відсортувати та обробити їх, перш ніж їх можна буде проаналізувати 

та використати. Цей процес потребував багато часу. Як тільки в певному посиланні виникає 

помилка, це вплине на результати обробки даних і в кінцевому підсумку призведе до 

помилок у прийнятті рішень. Однак в епоху великих даних інструменти аналізу можна 

використовувати для обґрунтованого вибору методів аналізу, наприклад використання 

сучасного програмного забезпечення для фінансового аналізу, щоб отримати цінність 

корпоративних фінансових даних, вийти за межі фінансів і забезпечити базу менеджерам для 

наукових досліджень.  

3. Зміни в методах зберігання даних. Дані управлінського обліку володіють 

характеристиками різноманітності та великого обсягу зберігання даних. Традиційні методи 

зберігання даних складні і недостатньо ефективні. В епоху великих даних канали зберігання 

даних потрібно реалізувати лише за допомогою різних модулів зберігання, таких як 

розподілені бази даних і розподілені кластери зберігання даних. Якщо є потреба замінити 

традиційний бухгалтерський процес електронними інформаційними засобами, то потрібно 

лише облаштувати центр фінансового обміну підприємства технологією управління 

зображеннями, генерувати електронні зображення з паперових документів шляхом 

сканування та використовувати інформацію про зображення як елемент обігу. 

Враховуючи вищезазначені причини, великі дані принесуть значний позитивний 

вплив на управлінський облік у наступних аспектах: 
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1. Допомагають підприємствам покращити свої можливості прогнозування та 

скористатися можливостями бізнесу. Своєчасне коригування бізнес-рішень на основі наявної 

інформації є одним із ключових факторів успіху підприємства. Масштабні інвестиційно-

фінансові проекти пов'язані з великими сумами і великими витратами, а прийняте 

неправильне рішення завдасть серйозної шкоди підприємству. Можливості для бізнесу 

швидкоплинні. В нинішніх умовах реформ у ринковій економіці управлінський облік 

повинен використовувати якомога більше даних для фінансового аналізу, перш ніж 

оператори приймуть рішення, щоб точно передбачити проекти та підвищити основну 

конкурентоспроможність підприємств. 

2. Здатність використовувати наявні ресурси для сприяння раціональному розподілу 

корпоративних активів. Кінцева мета бізнесу - максимізувати прибуток. В епоху великих 

даних величезні обсяги інформації та точних даних можна збирати, організовувати, 

витягувати та видобувати за допомогою сховищ великих даних. Аналізуючи та витягуючи 

цінні дані, управлінський облік утворює надійну основу для очищення, аналізу та видобутку 

продуктів, послуг та інших даних підприємства, а також використовує наявні ресурси для 

ефективного планування закупівлі матеріалів, виробництва продукції, і збуту. Завдяки цьому 

можна задіяти ефект масштабування підприємства, можна заощадити витрати на фінансове 

управління, а також гарантувати якість і послідовність функції фінансового управління. 

3. Заохочувати підприємства до підвищення науковості та раціональності оцінювання 

діяльності працівників. Як відомо, розвиток і зростання підприємства невіддільні від 

наполегливої праці його працівників. Для управлінського обліку необхідно дотримуватися 

справедливої системи оцінки, винагороди та покарання шляхом збору, зіставлення та аналізу 

великих даних, що дозволить підприємству досягти бажаного розвитку.  

4. Точна оцінка кредиту клієнта та прогнозування корпоративних ризиків. Клієнти є 

основою виживання підприємства. Від того, чи зможе клієнт вчасно сплатити кредит, 

залежить ризик безнадійної заборгованості, який підприємство має взяти на себе. Ефективне 

управління ризиками та контроль на основі використання платформи великих даних, такі як 

хмарні сервіси з потужними можливостями автоматичного аналізу, неодмінно 

супроводжуватиме швидкий розвиток підприємств. 

 

Література: 

1. Адаменко М.В.,Кулик О.В. Актуальність та напрями впровадження управлінського 

обліку для малих підприємств. Ефективна економіка. № 5, 2015. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua 

2. Коблянська Г.Ю., Пружина О. Ю.Ефективне використання даних обліку в 

управлнні підприємством. URL: https://www.sworld.com.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/
https://www.sworld.com.ua/
https://www.sworld.com.ua/


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

26 

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
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Управління є ключовим фактором досягнення організацією своїх цілей і важливою 

силою соціального прогресу. З плином часу, розвитком і прогресом суспільства, менеджмент 

постійно змінюється і розвивається. Сучасний менеджмент має такі тенденції розвитку: 

орієнтація на перспективні соціальні інтереси; відшкодування суспільних витрат (наприклад, 

екологічних); оптимізація прибутку; збереження капіталу фірми як елемента багатства нації. 

Проте враховуючи плинність часу і зміни в глобальному світі для менеджменту 

можна вважати актуальними ще й наступні тенденції розвитку які доповнюють існуючі: 

Стратегічна тенденція. З розвитком глобалізації суспільне виробництво стає дедалі 

складнішим, соціальне середовище непередбачуваним, організація та середовище все більш 

пов’язані між собою і факторами, що беруть участь в управлінні. Із збільшенням кількості та 

складності управлінських процесів конкуренція між організаціями (особливо 

підприємствами) стає все більш інтенсивною. Для того, щоб адаптуватися до жорсткої 

конкуренції на світовому ринку, підприємство повинно мати стратегічний план власного 

розвитку, досконало розуміючи та точно усвідомлюючи зміни у внутрішніх умовах та 

зовнішньому середовищі підприємства, у поєднанні з специфікою підприємства.  

Сучасні підприємства вступили в епоху стратегічного управління від традиційного 

менеджменту, орієнтованого на планування, до стратегічного менеджменту, орієнтованого 

на ринок. Формулювання стратегій все більше показує їх роль в управлінні підприємствами. 

Стратегічне управління вимагає від керівників оцінки ситуації та своєчасного реагування. 

Тому вміння швидко адаптуватися до нових змін важливіше ретельного планування. 

Вважаємо, що зосереджуючись на довгостроковому плануванні стратегічні дослідження в 

реальності стануть актуальною темою в управлінні [1].  

Тенденція інформатизації. З появою і розвитком нових науково-технічних революцій, 

зосереджених на мікрокомп’ютерах, лазерних технологіях, нових матеріалах, біоінженерії та 

розвитку нової енергетики, технології виробництва, соціальні потреби та ринкова 

конкуренція змінюються з кожним днем. 

Актуальна і точна інформація є передумовою правильного і швидкого прийняття 

рішень. У нинішню епоху, що швидко змінюється, керівники на всіх рівнях приділяють все 

більше уваги ролі інформації та вважають своїм основним завданням – отримати ефективну 

інформацію. Керівники підприємства виконують різноманітні функції, повинні оволодіти 

великою кількістю правдивої, точної та своєчасної інформації як передумови успішного 

функціонування та розвитку підприємства. У цьому випадку традиційне управління 

підприємством більше не може відповідати вимогам сучасної обробки інформації, а також не 

може відповідати інформаційним вимогам щодо управління підприємством. Керівництво 

підприємством стоїть перед проблемою інформатизації, і управління інформацією стало 

важливою магічною зброєю для підприємства. Здатність організації керувати інформацією 

буде зосереджена не тільки на потребі в потужній інформаційній мережі та можливостях 

збору інформації, але, що більш важливо, у здатності аналізувати, передавати та 

використовувати інформацію. Управління інформацією стало помітною рисою сучасного 

менеджменту, не залежно чи це державне управління чи управління підприємством. Можна 

сказати, що якщо на сучасних підприємствах і організаціях немає інформаційного 

менеджменту, то не може бути й ефективного управління взагалі.  

Тенденція гуманізації. У традиційному управлінні великомасштабне виробництво 

зосереджено на машинах, робітники – це лише частина машинної системи, люди 
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розглядаються як речі, а центр управління – речі. Проте з настанням інформаційної ери 

найбільше організації не вистачає не капіталу та машин, а високоякісних працівників. Роль 

людей в організації стає все більш важливою в організації. Це спонукало відділ управління 

все більше уваги приділяти людському фактору, центр управлінської роботи також 

перемістився з речей на людей. Важливою відмінністю традиційного менеджменту від 

сучасного менеджменту є те, що центр управління змінюється від управління матеріальними 

ресурсами до управління, орієнтованого на людей [2]. 

У будь-якому управлінні люди є вирішальним фактором. Ця характеристика 

менеджменту вимагає, щоб дослідження теорії менеджменту також дотримувались орієнтації 

на людей і розглядали вивчення людей як важливий зміст досліджень теорії управління. 

Фактично при вивченні теорії управління майже всі теорії управління базуються на 

припущеннях про людську природу. Відмінності в теоріях менеджменту багатьох шкіл 

пов’язані головним чином з різним розумінням природи людини. На початку 20-го століття 

науковий менеджмент Тейлора базувався на припущенні «економічної людини». З точки 

зору методів управління, сучасний менеджмент є більш гнучким, поважає цінність і здібності 

окремих людей, мобілізує ентузіазм, ініціативу та креативність співробітників шляхом 

мотивації та заохочення, а також повністю мобілізує ентузіазм усіх працівників для 

досягнення оптимізації та раціонального розподілу людських ресурсів. 

Тенденція до гнучкості. З розвитком суспільства управління від фіксованої 

організаційної системи перетворилося на гнучку організаційну систему. Це ще одна важлива 

тенденція розвитку соціального управління. У минулому в організаційному управлінні була 

створена цілісна організаційна система, яка була закріплена на тривалий час і здавалася 

жорсткою. Зараз, через постійні зміни в соціальному середовищі, організації повинні бути 

гнучкими, щоб забезпечити безперебійний потік інформації та оперативні дії, а також мати 

сильну здатність адаптуватися до середовища. Щоб спростити канали віддачі наказів і 

спілкування один з одним, організаційні менеджери скорочують організацію та знижують 

ієрархію. Це не тільки сприяє використанню досвіду та творчого духу підлеглих, але також 

сприяє тому, що керівники бізнесу можуть зосередитися на питаннях прийняття стратегічних 

рішень на високому рівні. 

Віртуальна компанія – це новий тип компаній, що формується, є спеціальною 

мережею багатьох незалежних компаній, постачальників, клієнтів і навіть колишніх 

конкурентів, пов’язаних за допомогою інформаційних технологій [1]. Вони діляться 

технологіями, розподіляють витрати та виходять один з одним на спільний ринок. У них 

немає ні організаційної структури, ні ієрархії лідерства, а є спільна група, яка швидко 

об’єднується, щоб скористатися певною можливістю. У віртуальній компанії кожна компанія 

буде розподіляти витрати та технології та спільно займати глобальний ринок.  

Таким чином «аналіз відомих концепцій дозволяє визначити загальну парадигму 

системи управління сучасним підприємством, яка повинна охопити всі бізнеспроцеси та 

організаційну структуру підприємства, надати можливість реалізації основних функцій 

менеджменту» [2]. 
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В сучасних умовах функціонування ринку велика кількість підприємницьких структур 

стикається з проблемою вирішення ризиків, що виникають в процесі їх діяльності, а саме: 

ефективність ведення бізнесу, осучаснення, збільшення масштабів, можливості розвитку 

тощо. Тобто діяльність будь-якого суб’єкта господарювання неможлива без ризиків та 

можливих витрат, що виникають у разі їх виникнення. Таким чином, з’являється потреба у 

чіткому механізмі, який найбільш раціонально вираховує вразливі місця, перешкоджає їх 

появі та мінімізує збитки. Таким механізмом виступає ризик-менеджмент (тобто управління 

ризиком).  

Вітчизняний бізнес, як і західні підприємці, останнім часом зосереджується на 

вирішенні проблем, що супроводжуються численними ризиками, пов’язаними з ринковими 

коливаннями курсів акцій, валют, сировини, а також зі збільшенням ступеня відкритості 

національної економіки та посиленням міжнародної конкуренції. 

Управління ризиками підприємства в основному пов’язане з бізнес-метою, тобто 

забезпеченням прибутку інвесторів або власників капіталу, що є основною умовою 

досягнення компанією встановлених стратегічних цілей. 

Ризик-менеджмент – це комплекс управлінських дій та заходів впливу на суб’єкти 

господарської діяльності, який забезпечує максимально широке охоплення можливих 

ризиків, обґрунтоване прийняття і доведення їх впливу до оптимально можливих меж для 

зниження ймовірності настання стохастичних (випадкових) негативних дій і нейтралізації їх 

наслідків [1]. 

Місце ризик-менеджменту в управлінні підприємством забезпечують такі завдання, 

що мають бути вирішені в процесі діяльності: 

– ефективне використання наявних у розпорядженні підприємства ресурсів, а також 

здатність до залучення додаткових ресурсів для забезпечення динаміки розвитку; 

– посилення конкурентних переваг та здатність підприємства до їх ефективного 

формування, розвитку та використання; 

– побудова сприятливої для підприємства кон'юнктури ринку та прогнозована її зміна 

як у середньо- так і довгостроковій перспективі; 

– обрання стратегії та тактики поведінки підприємства на відповідному ринку товарів 

чи послуг та своєчасне корегування їх змісту і механізмів реалізації; 

– професійне адміністрування ризиків (мінімізація ризиків як джерела небезпеки та 

створення ризиків, як додаткової умови отримання прибутку) [2]. 

Ризик-менеджмент доцільно розглядати як сукупність двох блоків: оцінка ризику та 

зменшення впливу можливої загрози на результати функціонування підприємства. У цьому 

разі ризик – це потенційна загроза непередбачених ситуацій та обставин, які можуть 

призвести до фінансових чи інших збитків для бізнесу.  

При мінімізації ризиків враховуються зміни в економічному та нормативно-

правовому середовищах, внутрішніх та зовнішніх умовах функціонування установи, а також 

відповідно до нових або переглянутих завдань діяльності організації [3,5-7]. 

Для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства необхідний 

висококваліфікований кадровий склад, зокрема в сфері управління.  

Менеджер – це працівник організації, який спрямовує роботу інших працівників через 

реалізацію функцій та інструментів управління та несе відповідальність за її результати [4]. 

Розглядаючи процес прийняття управлінського рішення, з точки зору технологій 

ризик-менеджменту, його можна представити у вигляді трьох структурних фаз: підготовки, 
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прийняття та реалізації рішень (рис. 1). Саме цим безпосередньо і займається відділ 

управління будь-якої підприємницької структури.  

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Процес прийняття управлінського рішення 

 

Таким чином, ефективним інструментом боротьби зі змінами в сучасному 

економічному середовищі діяльності підприємств є ризик-менеджмент, який визначається як 

низка комплексних управлінських дій, спрямованих на виявлення, аналіз і управління 

ризиками. Запропонований підхід регулювання ризиків розглядається як процес впливу на 

керований об'єкт, що забезпечує максимально широкий спектр можливих ризиків, 

запобіжних заходів та критичних міркувань при їх прийнятті. Основною функцією ризик-

менеджменту є передбачення ймовірності виникнення загрозливих ситуацій і зменшення 

кількості неефективних управлінський рішень. Саме уникнення можливих ризиків, є 

основною орієнтацією всього підприємства та окремих його підрозділів для досягнення 

максимально позитивних показників його діяльності та можливих шляхів до розширення й 

розвитку.  

Окрім вищезазначеного, управління ризиками шляхом правильної реалізації функції 

ризик-менеджменту сприятиме якісній побудові стратегічних і тактичних управлінських 

рішень, що сприятиме зменшенню помилок у стратегічному плануванні та реалізації. 
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У сучасних умовах ринкових трансформацій та динамічного розвитку суб’єктів 

господарювання, коли особливо зростає роль конкурентоздатності підприємства на фоні 

конкурентної боротьби між підприємствами, постає питання про підвищення ефективності 

планування на всіх рівнях [1]. 

Існування бізнес-плану дає можливість грамотно розвивати підприємництво, 

зацікавити інвесторів та партнерів. Також такий план стає керівництвом до дії, за його 

допомогою можна перевірити ідеї щодо управління фірмою та зробити прогноз результатів її 

діяльності. Планування як функція управління, дає змогу правильно орієнтуватися 

підприємствам у ринковому середовищі, допомагає приймати правильні управлінські 

рішення, підвищує ймовірність досягнення бажаного успіху. 

Роль бізнес-плану в підприємницькій діяльності полягає в тому, що він покаже 

вигідність конкретного проекту і залучить потенційних контрагентів та фінансових 

партнерів, зможе переконати інвесторів у конкретних знайдених привабливих можливостях 

розвитку бізнесу, які дозволять успішно здійснити те, що намічено. Покаже, що є ефективна, 

реалістична та послідовна програма досягнення цілей та здійснення завдань проекту. Цей 

документ описує всі основні сторони планового проекту, аналізує можливі проблеми та 

визначає шляхи їх вирішення [2]. 

Під бізнес-планом також розуміють загальноприйняту у світовій господарській 

практиці форму подання ділових пропозицій і проектів, що містить розгорнуту інформацію 

про виробничу, збутову та фінансову діяльність організації та оцінку перспектив, умов і 

форм співробітництва на основі балансу власного економічного інтересу фірми та інтересів 

партнерів, інвесторів, споживачів, посередників та інших учасників інвестиційного проєкту. 

Бізнес-проектування є ефективним інструментом управління та розвитку суб’єктів 

господарювання, оскільки саме в процесі розробки бізнес-проєкту визначається мета 

підприємницької діяльності, стратегія, засоби та умови її досягнення, а також він охоплює 

весь спектр управління та впорядковує й акумулює процес прийняття оптимальних рішень з 

використанням новітніх технологій, що базуються на потенціалі внутрішнього середовища 

підприємства. Жорстка конкуренція в бізнес-середовищі спонукає менеджерів та керівників 

підприємств не покладатися винятково на досвід та інтуїцію, а застосовувати бізнес-

планування як основний інструмент управління для субʼєктів господарювання. Слід 

зазначити, що недостатня системна підтримка цього важливого інструментарію та його 

управлінської функції, а також небажання більшості керівників вітчизняних підприємств 

його впроваджувати вказує на доцільність розгляду основних теоретико-методичних 

аспектів бізнес-планування [2]. 

Насамперед планування в умовах ринку, орієнтоване на задоволення потреб клієнта, 

саме по собі є досить складною інтелектуальною роботою. У процесі розроблення планів 

потрібне системне бачення, а також створення і використання інформаційної бази, 

аналітична обробка даних, проектування майбутнього, постійна активність і залученість у 

процес планування всіх учасників планування, їхній творчий підхід до оцінки ринкової 

ситуації та можливостей споживачів. 

Розглядаючи бізнес-планування як складову системи управління підприємством 

можна виділити три основні сфери його застосування для прийнятих управлінських рішень:  

 управління поточною діяльністю і розвитком підприємства; 

 управління змінами на підприємстві; 
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 управління специфічними разовими завданнями в діяльності підприємства. 

Сьогодні є широкий вибір спеціалізованих програмних продуктів, призначених для 

розроблення бізнес-планів. Доволі часто застосовуються пакети прикладних програм: 

COMFAR (Computer model for reporting) i PROPSPIN (Project profile screening and preappraisal 

information system), створені при UNIDO – Комісії Організації Об'єднаних Націй із 

промислового розвитку; пакет Project Expert фірми «Про-Інвест Консалтинг». Пакети 

прикладних програм типу Microsoft Project, Time line i Primavera призначені тільки для 

розроблення календарного плану робіт і сіткового проекту. Необхідно зазначити, що 

експертами з розроблення бізнес-планів були визначені топ-5 помилок під час складання 

бізнес-планів: переоцінка можливостей компанії; неправильна оцінка можливостей (обсягів) 

ринку; ігнорування політичних, макроекономічних і валютних ризиків; відсутність чітких 

цілей бізнесу; ігнорування юридичних ризиків [3]. 

Дослідження діяльності іноземних підприємств показують, що причинами абсолютної 

більшості банкрутств компаній є прорахунки або відсутність бізнес-планування. Але, на 

жаль, в Україні застосування бізнес-планування для вдосконалення та підвищення 

ефективності підприємства перебуває на вкрай низькому рівні, і на сучасному етапі 

більшість підприємств досить скептично ставляться до такого методу управління, хоча 

сучасна технологія бізнес-планування дозволяє використовувати бізнес-план як основу 

управління поточною активністю і розвитком малого, середнього чи великого підприємства. 

Як результат, ефективне управління на цьому рівні здійснюється шляхом розроблення 

управлінського бізнес-плану, що об'єднує основні елементи стратегічного й оперативного 

планування. 

Також у процесі управління підприємницькою діяльністю іноді виникають завдання, 

успішно вирішити які можливо лише при наявності спеціально підготовленого бізнес-плану 

для прийняття разових управлінських рішень (планування разових фінансових операцій з 

купівлі-продажу бізнесу або його частини, планування фінансового оздоровлення 

підприємства, обґрунтування диверсифікації діяльності підприємства, планування процесів 

реорганізації підприємства, планування інноваційного розвитку (проекту), здійснення 

великих комерційних угод та ін.) [4-5]. 

Отже, викладений вище теоретичний матеріал дає підстави стверджувати, що 

мінімальною гарантією залучення інвестицій для створення та ефективного функціонування 

будь-якого бізнесу є формування бізнес-планів. Відсутність продуманого бізнес-плану, 

ретельно відкоригованого відповідно до мінливих умов, є істотним недоліком, що 

відображає слабкість управління підприємством, ускладнює можливості залучення 

фінансових ресурсів і досягнення довгострокової стабільності в конкурентному середовищі. 

Під час реалізації бізнес-плану необхідно запровадити превентивний контроль над 

виконанням поставлених завдань, ознайомлення працівників компанії з бізнес-планом, 

оптимізацію цінової політики та ефективне бюджетування, що дасть змогу в процесі 

реалізації підприємницького проекту виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати 

напрями розвитку бізнесу. 
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Останнім часом основним рушієм організаційно-економічних змін, спрямованих на 

створення та наступне використання на світовому аграрному ринку додаткових 

конкурентних переваг, стає корпоративна соціальна відповідальність. За твердженням 

Luhman та Theuvsen останні роки увага великої кількості дослідників була сконцентрована 

саме на діаді корпоративної соціальної відповідальності та агробізнесу [7] Досвід 

високорозвинених країн світу показує, що існуючі тенденції розвитку підприємств аграрного 

сектору тяжіють до лібералізації торгівлі за рахунок синергетичного та ефекту масштабу й 

сприяють розв’язанню проблем трансакційних витрат [9]. Але саме соціальна 

відповідальність (СВ) є тим обмежуючим фактором, котрий не дає «гравцям» аграрного 

бізнесу відмахнутися від «проблем села» [5].  

В загальному вигляді СВ підприємства – це сукупність соціальних зобов’язань, що 

мають добровільний характер та визнаються такими суспільством, і які бере на себе 

керівництво підприємства з метою задоволення соціальних інтересів як персоналу, так і 

суспільства в цілому [6]. Потрібно пам’ятати, що сукупність зобов’язань тісно корелює із 

можливостями підприємства [8], та підготовкою їх керівників (як економічною [4], так і 

«культурною» [3]). 

Концепція соціальної відповідальності (стосовно аграрного бізнесу) спрямована, 

насамперед, на формування іміджу відповідального аграрного підприємства, який дозволяє 

зміцнити репутацію у клієнтів та співробітників (для останніх це особливо важливо, тому що 

тенденція вихолощення людського капіталу на селі для України [2] не зникла, а лише 

поширилась), що набуває значної актуальності саме у період очікуваного дефіциту 

сільськогосподарської продукції. Соціальна робота на аграрному підприємстві – це система 

заходів, які скеровані на забезпечення, збереження та розвиток працездатності, соціальної 

активності людей та сприяння здоровому способу життя сільської громади.  

Процес формування концепції СВ на підприємствах аграрного сектору повинен 

відбуватися на засадах формування національної моделі соціальної відповідальності. В свою 

чергу національна модель СВ повинна базуватися на загальносвітових тенденціях розвитку 

практики соціальної відповідальності в розвинених країнах, соціально-культурній спадщині, 

та враховувати особливості трансформаційного процесу вітчизняної соціально-економічної 

системи. В тезах [4, C. 281] наведені основні принципи, котрі можуть бути покладені в 

основу корпоративної соціальної відповідальності аграрних підприємств, але з урахуванням 

національної культурної складової, яка може бути загублена в бажанні догодити 

міжнародним трендам. 

Корпоративна соціальна відповідальність аграрних підприємств – «це ефективна, 

інноваційно розвинена та високоприбуткова діяльність компанії, заснована на 

добровільних/обов’язкових ініціативах, спрямованих на реалізацію неприбуткових заходів з 

метою якісних соціоекономічних та екологічних змін у довгостроковій перспективі при 

високій відповідальності перед суспільством» [9, C. 44].  

Механізм управління та розвитку СВ аграрного підприємства залежить від ступеня 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовищ та відображає взаємозв’язок логічної моделі 

управління з урахуванням методів та інструментів як суб’єктів управління державної 

вертикалі, так і внутрішньої (етичної) системи управління аграрним підприємством (рис. 1). 

Але конкурентні та автентичні заходи щодо впровадження соціально відповідального 
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менеджменту у бізнес-процеси можливі тільки за умови розвиненої культурі, насамперед 

загальної, професійної, економічної. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема механізму управління соціальною відповідальністю аграрного 

підприємства [5, C. 184] 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ Е-КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

О.П. Чукурна, доктор економічних, доцент  

С. Шунтов 

Державний університет «Одеська політехніка» 
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Аналіз тенденцій розвитку ринку Е-комерції в Україні свідчать про активне 

переведення торговельних процесів в цифровий формат. Активному зростанню торгівлі в 

форматі Е-комерції сприяла пандемія COVID-19. За період пандемії короновірусу COVID-19 

обсяг ринку Е-комерції в Україні зріс на 41% [1]. 

За результатами дослідження, ринок Е-комерції у 2020 році виявився одним із 

найбільш динамічних в Україні. Він досяг позначки $4 млрд, що становить 8,8% від 

загального обсягу роздрібної торгівлі. При цьому, за останні 5 років ринок зріс майже втричі. 

Протягом наступних п'яти років прогнозується зростання ще майже в 2 рази. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка ринку Е-комерції та її частки у роздрібній торгівлі [2] 

 

За даними дослідження, частка Е-комерції становить 2,6% ВВП України. Цей 

показник є найбільшим серед молодих країн ЄС, таких як Латвія (1,11%) та Угорщина 

(1,4%). Водночас, рівень витрат на Е-комерції залишається відносно низьким порівняно з 

іншими країнами — близько $104. 

Драйверами зростання Е-комерції в Україні є наступні: зростання рівня проникнення 

інтернету; збільшення кількості користувачів смартфонів в Україні; обмеження, що були 

спричинені COVID; зростання довіри до цифрових платіжних систем, збільшення 

різноманітності та вдосконалення способів оплати; розширення географії доставки та 

скорочення її термінів; низька вартість доставки; зростання індивідуального споживання; 

зростання надійності інтернет-продавців; розвиток інноваційних технологій (AR, VR). 

Серед основних факторів, що вплинули на зростання Е-комерції в Україні, виділяють 

також збільшення рівня проникнення інтернету та кількості користувачів смартфонів, а 

також обмеження, що пов'язані з пандемією коронавірусу, а також зростання довіри до 

цифрових платіжних систем. 

Найбільшими маркетплейсами в Україні є наступні: Rozetka, Prom, Allo, Bigl та 

Epicentr. Найпопулярнішою моделлю монетизації є комісія з продажу. Україна має 

найнижчий річний рівень витрат однієї людини в Е-комерції порівняно із сусідніми країнами 
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– $104. Найбільше витрачають у Чехії $841. Український ринок електронної комерції мав 

найвищий темп зростання у Центрально-Східній Європі – 41% [2]. 

Ключовими трендами електронної комерції в Україні є наступні: зростання частки 

мобільного трафіку внаслідок збільшення кількості користувачів смартфонів та рівня 

покриття 4G; швидкі способи оплати, різноманітність платіжних систем; пожвавлення 

електронної торгівлі в регіонах за рахунок покращення логістичної мережі та зростання 

рівня проникнення інтернету в регіонах; швидка та доступна доставка, включаючи доставку 

за один день; збільшення кількості покупок у кредит завдяки розвитку фінансового сектора; 

трансформація інтернет-магазинів у маркетплейси. Бізнес-моделі B2B і B2C 

трансформуються в D2C; додаткові послуги, що формують цінність для клієнта 

(безкоштовна доставка, подарунки, додаткова гарантія); омнікальність: онлайн та офлайн 

доповнюють один одного; істотний вплив соціальних мереж: частка електронної торгівлі 

через соціальні мережі постійно зростає; популяризація чат-ботів, які прискорюють та 

здешевлюють процес спілкування покупця з продавцем. 

Порівняння ключових параметрів Е-комерції України та сусідніх країн представлено 

на рис. 2. 

 

  
А) Обсяг ринку Е-комерції та його темпи 

зростання в Україні та країнах Східної Європи 

Б) Обсяг витрат однієї людини на Е-комерції та 

рівень е-GDP в Україні та країнах Східної 

Європи 

Рисунок 2 – Порівняння ключових параметрів Е-комерції України та сусідніх країн [3] 

 

Найбільшими за обсягом та найрозвиненішими секторами електронної торгівлі в 

Україні є електроніка та одяг. Причому, сектор продажу одягу через формат Е-комерції 

продемонстрував зростання на 26% з 2016 року і досяг $291 млн. у 2020-му. Загальна частка 

електронної комерції у роздрібній торгівлі одягом склала 6,8%, при середньому чеку – $24-

31. Очікується, що до 2023 року цей показник зросте до 10%. За період пандемії COVID-19 

значне зростання в сфері торгівлі та послуг отримали послуги з доставки готової їжі та 

продуктів харчування. Обсяг цього сегменту за підсумками року становив $150 млн. грн. 
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НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СУТНОСТІ 

ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ 
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Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 
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Домогосподарство – окремий економічний інститут, який являє собою об’єднання 

індивідів, які здійснюють спільну діяльність щодо ведення домашнього господарства [3, с. 

52]. Цілком логічним є те, що заощадження домогосподарств загалом являють собою 

залишок фінансових ресурсів, який залишається у них після споживання необхідних товарів, 

послуг для підтримки власної життєдіяльності, задоволення соціальних потреб тощо [1; 2; 4]. 

З наукового погляду складність саме процесу формування заощаджень та їх використання в 

подальшому ускладнюють розуміння сутності заощаджень домогосподарств. Розглянемо 

детальніше та поглибимо теоретичні положення щодо сутності заощаджень домогосподарств 

і те, як вони виконують свою важливу роль у розвитку країни.  

Аналізуючи зміст наявних в науковій літературі підходів до розгляду сутності 

категорії «заощадження домогосподарств», на нашу думку, можна виділити два підходи до 

трактування цієї категорії: 

1) макроекономічний – заощадження домогосподарств розглядаються з позиції 

розвитку національної економіки, обґрунтовується насамперед роль цих ресурсів у розбудові 

національного господарства; 

2) мікроекономічний – заощадження домогосподарств розглядаються, насамперед, як 

їх власний фінансовий ресурс, обґрунтовується передусім механізм їх формування та 

подальшого використання. Здебільшого науковці дотримуються такого підходу, що 

підтверджується результатами аналізу інформації, наведеної в таблиці. 

На наше переконання, категорію заощадження домогосподарств варто розглядати 

таким чином: заощадження домогосподарств – сукупність тимчасово вільних фінансових 

ресурсів домогосподарств, які утворилися внаслідок перевищення доходів над витратами з 

метою отримання додаткового доходу або подальшого використання в майбутньому. 

Враховуючи окреслене трактування сутності окресленої категорії можна виділити такі 

риси заощаджень домогосподарств: 

 заощадження домогосподарств – частина грошових коштів, яка в певний момент 

часу не використовується домогосподарствами для придбання товарів та послуг; 

 заощадження домогосподарств – власні кошти домогосподарств, які вони отримали 

в будь-який спосіб (офіційно або неофіційно); 

 заощадження домогосподарств – тимчасово вільні кошти домогосподарств, які 

планується використовувати в довгостроковій перспективі; 

 заощадження домогосподарств – кошти, формування яких пов’язано з низкою 

мотивів домогосподарств до здійснення таких заощаджень; 

 заощадження домогосподарств – невід’ємний ресурс економічного розвитку будь-

якої країни; 

 заощадження домогосподарств – залежать від низки формалізованих і 

неформалізованих, зовнішніх та внутрішніх чинників, що значно ускладнює процес 

дослідження цих ресурсів. 

Заощадження домогосподарств відіграють важливу роль в економічного розвитку 

країни. Проте однозначно дослідити всі економічні аспекти такого впливу дуже складно. 

Формуючись під низкою чинників, мотивів тимчасово вільні кошти цих суб’єктів не всі 

потрапляють до системи національної економіки, а лише певна їх частина. Саме складність 

формування, використання та повернення фінансових ресурсів домогосподарств і 

зумовлюють складність пізнання зазначених процесів. На сьогодні вчені в контексті 
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проведення досліджень у цьому напрямку чітко вже виокремлюють організовані та 

неорганізовані заощадження домогосподарств. Розглянемо їхню сутність більш детально. 

Організовані заощадження домогосподарств є найбільш важливими з позиції розвитку 

національної економіки. До організованих заощаджень належать усі фінансові ресурси 

домогосподарств, які передані в тимчасове користування фінансовим установам та 

потрапили до фінансової системи країни. Характерними рисами цих заощаджень 

домогосподарств є такі: 

 формуються в межах фінансової системи держави; 

 обсяги формування залежать від рівня розвитку фінансового ринку; 

 на їх формування значний вплив здійснюють фінансово-кредитні установи різних 

типів; 

 мають здатність приносити їхнім власникам додатковий дохід; 

 важливу роль у їх формуванні відіграє рівень довіри в суспільстві до діяльності 

банківських та небанківських фінансових установ та ін. 

Неорганізовані заощадження домогосподарств – це фінансові ресурси, які 

перебувають у власності домогосподарств, проте не залучені фінансовими установами, тобто 

зберігаються їхніми власниками вдома. До основних характерних рис неорганізованих 

заощаджень домогосподарств варто віднести такі: 

 не приносять додаткового доходу власникам, зберігаються у вигляді готівки; 

 не потрапляють до тимчасового управління фінансово-кредитними установами; 

 вимагають від власників організації їх збереження; 

 є більш мобільними та ліквідними з позиції швидкого їх використання; 

 є складно досліджуваними з наукового погляду; 

 не сприяють розвитку національної економіки у довгостроковій перспективі та ін. 

Заощадження домогосподарств як невід’ємна складова фінансової системи та загалом 

національної економіки, як засвідчують результати дослідження, відіграють важливу роль у 

розвитку господарства. Однак їх формування, залучення та використання є досить 

складними процесами, які складно формалізувати. Водночас ці процеси можливо регулювати 

з метою забезпечення трансформації заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси. Ці 

питання потребують більш детальної уваги та проведення нових досліджень у цій сфері. 
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Створення успішного стартапу в будь-якій сфері підприємницької діяльності 

практично неможливе без сильної та ефективної команди однодумців, які готові 

«генерувати» ідеї, втілювати їх у життя, терпіти невдачі та падіння. Як показують 

дослідження, близько чверті стартапів зазнають поразок через прорахунки в організації 

команди. Актуальність теми яскраво демонструє цитата одного з найуспішніших 

підприємців, який створив багатомільярдний капітал «з нуля», Марка Цукерберга: 

«Найважливіша річ, яку має створити підприємець, це хороша команда. Саме на її створення 

я витрачаю весь свій час » [1]. 

Тематиці створення ефективних бізнес-команд присвячено досить багато досліджень 

у галузі психології, соціології, менеджменту, теорії організацій та ін. Зокрема, тематиці 

створення ефективних команд для просування бізнес-проектів присвячені роботи [1, 2, 3]. 

При цьому недостатньо уваги приділено стартапам, під якими розуміють такі бізнес-проекти, 

спрямовані на реалізацію принципово нової ідеї. 

Метою даного дослідження є аналіз особливостей створення команд, які зможуть 

запропонувати та реалізувати нову ідею. 

Створення якісної та сильної команди – це один із найважливіших факторів успіху у 

бізнесі, але особливістю стартапів є реалізація нової ідеї. Можливі два шляхи створення 

стартапу.  

Перший шлях – це набір команди реалізації нової ідеї, придуманої творцем стартапа.  

Другий шлях - набір групи креативних людей для генерування самої ідеї та її 

подальшої реалізації. І в першому, і в другому випадку потрібна передусім мотивація 

команди. При цьому мотивація людей може бути як зовнішньою (наприклад, заробітна 

плата), так і внутрішньою (наприклад, самореалізація).  

На думку багатьох фахівців у галузі психології, люди, у яких присутня внутрішня 

мотивація, стають більш креативними, продуктивними та більш психологічно стійкими. 

Вважаємо, що для стартапів пріоритетною є внутрішня мотивація. 

Як показують дослідження, ефективність та успіх бізнесу безпосередньо залежать від 

стилю управління. Стартапи мають низку відмінних рис від бізнесу, наприклад, необхідність 

розвивати творче мислення. Тому для стартап-команд жорсткий контроль як стиль 

управління не є доцільним. Їх застосуємо ліберальний стиль управління, який позитивно 

впливає на мотивацію і продуктивність команди. 

У будь-якому бізнес-проекті, в тому числі і в стартапі, необхідні не тільки конкретно 

реалізатори самого проекту, але і фахівці з просування проекту на ринок (наприклад, PR-

менеджери, менеджери з продажу, маркетологи та інші). При створенні стартапу звідси слід 

забувати, оскільки просування ринку нового товару чи послуги буває складніше, ніж 

виробництво. 

Наступним не менш важливим принципом для функціонування ефективної стартап-

команди є створення умов для розвитку кожного члена команди. Зокрема, необхідно 

проводити тренінги, семінари, надавати вільний час для самонавчання та ін. 

Зрештою, всі члени команди сподіваються на успішну реалізацію стартапу та, як 

наслідок, отримання прибутку. Тому підвищення мотивації членів команди стартапа 

доцільно, щоб усі основні учасники стартап-команди були стейкхолдерами [4].  
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Як показую дослідження, стейкхолдери найбільш відповідально ставляться до 

проекту, що пов'язано з психологічно іншим настроєм. 

Також важливим аспектом створення та функціонування ефективної команди є 

тимбілдинг [5], який спрямований на підтримку та створення дружніх стосунків у команді, 

що зрештою безпосередньо впливає на успіх стартапу. 

Спираючись на проведений аналіз, можна зробити такі висновки: 

 успіх стартапу практично неможливий без створення ефективної команди; 

 одним із ключових параметрів успіху є правильна мотивація учасників стартап-

команд; 

 до складу ефективної команди обов'язково повинні входити фахівці, які 

займаються просуванням нового продукту чи послуги ринку; 

 для стартапів кращим є ліберальний стиль управління, що надає більшу свободу 

для творчості, розвитку, самореалізації членів команди; 

 для підвищення продуктивності праці та створення сприятливої психологічної 

обстановки важливим аспектом є тимбілдинг. 
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Управлінський облік являє собою систему внутрішнього оперативного управління. 

Основними завданнями управлінського обліку є формування інформаційної бази щодо всіх 

видів ресурсів та їх руху; розрахунок різних показників фактичної собівартості продукції 

(робіт, послуг); відхилення їх від нормативних та планових показників (повної виробничої 

собівартості, неповної виробничої собівартості, собівартості реалізованої продукції тощо); 

визначення фінансових результатів діяльності окремих структурних підрозділів за центрами 

відповідальності, новим технологічним рішенням, реалізованим виробам, виконаним 

роботам та наданим послугам; складання управлінської звітності і надання її управлінському 

персоналу та спеціалістам для управління виробництвом та прийняття рішень на 

перспективу [1]. 

Практика показує, що великі дані дають підприємствам певні можливості розвитку 

для використання управлінського обліку, але для того, щоб управлінський облік реалізував 

функції управління інформацією та навчання персоналу, потребують вирішення такі 

проблеми: 

1. Застосуванням управлінського обліку в рамках великих даних серйозно нехтують. 

Наразі більшість підприємств все ще вважають, що кожна бізнес-одиниця відповідає лише за 

господарську діяльність, а відділ фінансового менеджменту відповідає лише за фінансове 

управління. У традиційному режимі прийоми управлінського обліку більше не можуть 

задовольняти потреби поточного розвитку підприємства. 

2. Існує серйозна нестача нових кадрів з управлінського обліку. З метою підвищення 

ефективності виробництва традиційний управлінський облік орієнтується на щоденне 

виробництво, яке обмежується етапом виконавчого управлінського обліку, а не повним 

управлінським обліком. Нова ера надала управлінському обліку нову місію та відтінок, а 

його визначення було піднесено до стадії стратегічного управлінського обліку, тому його 

необхідно інтегрувати з іншими галузями, такими як інформаційна економіка, наука про 

поведінку та інші дисципліни. Однак традиційний управлінський облік ґрунтується лише на 

базових фінансових знаннях, займається лише простою бухгалтерською, бухгалтерською та 

іншою роботою, не має відповідних професійних знань з інформатизації, а виступає лише в 

ролі простого лічильника та наглядача, що робить процес інформатизації управлінського 

обліку значно обмеженим. 

Деяким підприємствам бракує професійних менеджерів на технічному рівні 

управлінського обліку, особливо серйозний дефіцит великих даних та управлінських 

талантів, що безпосередньо впливає на швидкість розвитку підприємств. Наразі середовище 

бухгалтерського обліку призводить до зростання невизначеності в економічних питаннях і 

збільшення труднощів в діяльності бізнесу. Для правильного планування процесів 

інвестування та фінансування управлінські працівники з високим професійним рівнем 

використовуватимуть свої професійні знання для надання точних висновків та пропозицій на 

рівні прийняття рішень, які сприятимуть реалізації планів та очікуваним результатам. 

3. Інформаційна безпека не гарантується. Фінансовий розподіл – це «палиця з двома 

кінцями», яка не тільки приносить великі зручності в роботу підприємства, але й наражає на 

ризик витоку низки інформації з підприємства. У відкритому середовищі наявність 

мережевих вірусів, хакерів та інших небезпечних факторів полегшить конкурентам 

захоплення активів, інформації та комерційної таємниці, які зберігаються на підприємстві. 

Витік такої інформації, ймовірно, принесе підприємству величезні економічні втрати. Якщо 
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на рівні управлінського обліку підприємства ще не сформована досконала теоретична 

система та пов’язані з нею інституційні норми, інформаційна безпека підприємства буде без 

гарантій безпеки. 

Нами запропоновано запобіжні заходи щодо використання управлінського обліку в 

контексті великих даних. 

З огляду на вищезазначені проблеми у застосуванні управлінського обліку в контексті 

великих даних, необхідно зосередитися на вирішенні таких проблем: як реалізувати 

трансформацію фінансових даних від простого збору даних до витонченої інформації? як 

об’єднати інформаційний потік, потік капіталу та бізнес-потік в одне ціле та реалізувати 

інтеграцію бізнесу та фінансів? як вчасно виявити зміни ринку та налаштувати систему 

внутрішнього контролю? як швидко синтезувати інформацію про ринок і підвищити 

рентабельність інвестицій? 

Ці проблеми є актуальними, і їх необхідно вирішити кожному управлінському 

працівнику на основі раціонального використання наявних інформаційних ресурсів. 

«Інформаційний ресурс підприємства може використовуватися менеджерам для прийняття 

рішень за такими напрямами, як розроблення довгострокових планів і стратегій, оцінка 

ефективності та управління, розподіл ресурсів та визначення витрат і вигод».[2] Щоб досягти 

визначеної мети, слід виконати наступні кроки: 

1. Підвищити обізнаність із застосуванням управлінського обліку. Як і хмарні 

обчислення та Інтернет речей, великі дані – це проривний технологічний стрибок. Швидкий 

розвиток глобального обсягу обробки даних змушує управлінський облік видобувати цінну 

інформацію з великих даних і застосовувати її в системі прийняття рішень підприємства та в 

системі контролю. 

2. Удосконалити бізнес-стратегію підприємства. Управлінський облік відіграє 

важливу роль у прийнятті бізнес-рішень. Завдяки роботі центру фінансового розподілу він 

включає фінансовий аналіз, контроль витрат, комплексний бюджет, інвестиції та 

фінансування підприємства, що може допомогти покращити стратегію розвитку бізнесу 

підприємства та підвищити конкурентоспроможність.  

3. Отримати дані для планування діяльності підприємства. Завдяки розумінню 

фактичної діяльності підприємства можна ефективно уникнути необґрунтованих планів 

виробництва та збуту.  

4. Оптимізація методу оцінки ефективності. В епоху великих даних збір 

різноманітних даних став точним і зручним.  

5. Створити центр фінансового обміну. Це неминучий крок для досягнення 

фінансової оптимізації. Завдяки інвестуванню в сучасне обладнання та програмне 

забезпечення ІТ основні функції бухгалтерського обліку відокремлюються від фінансового 

управління. Тому необхідно постійно вдосконалювати внутрішні науково-дослідні роботи 

підприємства, реалізовувати технологічні інновації підприємства та звертати увагу на роль 

управлінського обліку у фінансовій функції. Визначення спільного центру полягає в тому, 

щоб спеціалізуватися та посилити контроль якості, стати виконавцем підвищення 

ефективності та сприяти швидкому зростанню та розширенню масштабів бізнесу. 

6. Своєчасно визначати ринкові зміни та ефективно коригувати систему внутрішнього 

контролю. Великі дані дозволяють підприємствам мати більш потужні можливості аналізу 

даних. Аналізуючи щоденні дані про роботу підприємства, управлінський облік виявляє 

відмінності та аналізує причини відмінностей, щоб вчасно коригувати систему внутрішнього 

контролю підприємства.  
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Національна економіка є за своєю природою відкритою системою, яка розвивається в 

результаті впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. Фактично всі економічні системи 

розвиваються таким чином, змінюючись в результаті дії чинників різної природи. Кількість 

таких чинників є досить значною, особливо якщо розглядати в цілому національну економіку 

як цілісний об’єкт. Особливу роль серед таких факторів відіграє інфраструктура. 

Інфраструктура є невід’ємною складовою розвитку економіки, є її частиною та 

важливою умовою активізації економічних відносин в країні. Вже загальновідомо і доведено 

вченими, що інфраструктура у багатьох випадках є тригером економічного розвитку, 

розвитку окремих галузей та сфер національної економіки [2]. Відсутність необхідної 

інфраструктури для їх розбудови досить часто гальмує і динаміку їх подальшого активного 

функціонування. 

Інфраструктура це складова національної економіки, яка за своєю природою виконує 

роль допоміжної сфери, компоненти економічної системи, роль якої полягає у сприянні 

створення умов для розвитку економічних відносин в країні, прискоренню процесів доставки 

товарів, продукції, сировини, забезпеченню належних умов для розвитку всіх економічних 

суб’єктів, фінансової системи країни і т.д. [1; 5] Важливість розвитку інфраструктури в 

межах будь-якої країни на сьогодні вже не викликає сумнівів. Саме тому питання розвитку 

інфраструктури постійно перебуває у фокусі уваги урядів більшості країн світу. 

Специфікою інфраструктури або процесу створення інфраструктурного забезпечення 

в країні є її складна система видів, підвидів та напрямків [3; 4]. Фактично для будь-якої 

економічної системи можливо ідентифікувати базову її інфраструктуру, розвиток якої буде 

сприяти і розвитку такої системи. Саме суб’єктність з однієї сторони та універсальність з 

іншої значно ускладнюють процеси розвитку інфраструктури, оскільки і для її розвитку 

необхідно створити власну інфраструктуру [6].  

Розвиток інфраструктури в країні є важливим завданням для органів державної влади 

та місцевого самоврядування, оскільки без неї забезпечити розбудову економічних систем 

неможливо. Відповідно роль держави в цих процесах є вагомою. Забезпечити активну 

розбудову, постійну трансформації та модернізацію інфраструктурного забезпечення в країні 

можливо лише на рівні держави за активної, системної роботи всіх гілок влади.  

Сьогодні в переважній більшості країн світу держава активно приймає участь у 

розвитку інфраструктурного забезпечення у двох аспектах. Насамперед, і це найголовніше, 

органи державної влади та місцевого самоврядування активно формують необхідну 

законодавчу базу для функціонування економічних суб’єктів, сприяння їх розвитку, 

залучення нових інвестицій до господарства країни. Інший напрямок активної ролі держави у 

формуванні інфраструктурного забезпечення це участь у безпосередньому створенні 

матеріальних об’єктів, які складають частину системи національної інфраструктури. 

Важливість інфраструктури є вагомою як для економічної сфери, так і для розвитку 

інших сфер функціонування суспільства. Роль держави у розбудові інфраструктури полягає у 

фінансуванні побудови тих об’єктів, в створенні яких не зацікавлений приватний капітал, 

або спорудження яких вимагає дуже значних фінансових інвестицій. Насамперед, до таких 

об’єктів варто віднести всю транспортну сферу, хоча у більшості розвинутих країнах, 

приватний капітал активно залучений до побудови автомобільних доріг. Проте розвиток 

залізничного транспорту, аеропортів, енергосистем здійснюється за рахунок держави. 



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

43 

Фактично вся соціальна інфраструктура створюється за рахунок державного та місцевого 

бюджетів.  

Окреслене підтверджує, що роль держави у розвитку інфраструктури є 

багатоаспектною. Важливу складову при цьому відіграє система державного регулювання 

розвитку інфраструктури, оскільки саме побудова існування такої системи дозволяє 

здійснювати вплив на розвиток інфраструктурного забезпечення в тих, або інших регіонах, 

секторах та галузях національного господарства. При цьому регулюючи економічні 

відносини, органи державної влади мають змогу вкладати бюджетні кошти в побудову тих 

об’єктів, які є першочерговими та найбільш важливими для подальшого розвитку економіки 

країни. Також державне регулювання розвитку інфраструктури може полягати в оновленні 

або створенні інституційної основи для активізації економічного розвитку. Створення нових 

державних установ, регулюючих органів, інших інститутів також є частиною формування 

інфраструктурного забезпечення. В розвинутих країнах такі процеси відбуваються постійно 

у залежності від необхідності створення тих, або інших інфраструктурних об’єктів.  

Роль держави у розвитку інфраструктури національної економіки є надважливою, 

оскільки навіть створюючи соціальну інфраструктуру, органи державної влади залучають 

економічних суб’єктів до її побудови, модернізації, оновлення, тим самим стимулюючи 

знову економічний розвиток країни. При цьому досить часто реалізація різних 

інфраструктурних об’єктів дозволяє підтримати вітчизняних виробників, підприємства, 

особливо в часи рецесії. Саме фінансування таких об’єктів дозволяє підтримати у складний 

період функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, які мають змогу створювати 

такі об’єкти. При цьому сировину, продукцію для будівництва також можуть постачати 

вітчизняні підприємства. І у підсумку відбувається розвиток національної економіки, 

модернізації її інфраструктурного забезпечення. 

Таким чином державне регулювання інфраструктурного забезпечення розвитку 

національної економіки є складним процесом впливу органів державної влади та місцевого 

самоврядування на активізацію економічних відносин в країні шляхом удосконалення умов 

для розвитку таких відносин, покращення середовища, в якому функціонують суб’єкти 

підприємницької діяльності в країні. При цьому держава має багато різних напрямків 

впливати на розвиток інфраструктури національної економіки, створюючи та змінюючи як 

інституційні засади для розвитку економіки, так і активно приймаючи участь у самому 

процесі створення інфраструктурних об’єктів.  
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Безперечно, що витрати є одним з основних об’єктів управління у бізнесі, зважаючи, 

що у класичному співвідношенні «дохід – витрати – прибуток» вони є ключовим фактором 

впливу на результуючий показник прибутку. Особливо це актуально наразі коли умови 

невизначеності надмірно загострюються та прогнозувати ймовірність досягнення 

запланованого результату вкрай важко. 

Для прийняття будь-якого рішення у бізнес-діяльності необхідно володіти 

інформацією про витрати та вміти їх аналізувати. Навички аналізу витрат потрібні для 

визначення ефективності їх використання, оцінювання величини достатності чи надмірності, 

доцільності чи оптимальності; визначення верхньої та допустимої нижньої межі ціни 

реалізації продукції; планування реального рівня витрат, прибутку тощо. Крім того, аналіз 

витрат дозволяє обґрунтовано: оцінювати рентабельність продукції; прогнозувати майбутні 

напрямки діяльності; оцінювати виробничі запаси; складати кошториси, розраховувати та 

аналізувати відхиленя від планових показників; приймати нестандартні рішення щодо 

формування асортиментних позицій виробничої програми тощо [1]. 

 Вивчення динаміки витрат дозволяє оцінювати та визначати функцію їх поведінки, 

використовуючи: технологічний аналіз; аналіз рахунків; метод вищої – нижчої точки; метод 

візуального пристосування; регресійний аналіз; спрощений статистичний аналіз [2]. Усі 

перераховані підходи різні за методикою виконання, але мають однакове призначення – 

визначення функції витрат та розрахунок величини витрат у залежності від зміни факторів 

впливу на їх величину. 

Важливим в управлінні витратами є визначення закономірності тенденцій зміни та 

передбачення поведінки витрат, що відбувається під впливом певних подій або операцій, що 

постійно мають місце в процесі діяльності бізнес-структур. 

Проблеми, що виникають у бізнес-структурах та потребують постійного вирішення, 

можуть також стосуватись: прийняття рішення щодо виробництва нових видів продукції чи 

послуг; доцільності продовження виробництва не рентабельних видів продукції; 

використання виробничої потужності; вирішення проблеми альтернативи власного 

виробництва необхідних комплектуючих чи придбання їх у інших виробників; питання, що 

стосуються необхідності оновлення необоротних активів та інші. Відповісти на поставлені 

запитання є можливим лише після детального обґрунтування величини витрат кожного 

альтернативного варіанту та порівняння їх для обрання найкращого.  

Вище наведене переконує у тому, що витрати є основним об’єктом управління у 

бізнес-структурах, зважаючи на пряму залежність ефективності їхньої діяльності від 

раціональності використання усіх видів ресурсів та понесених витрат. Це обумовлює 

необхідність формування та реалізації системи управління витратами у господарюючих 

суб’єктах. 

Управління витратами можна розглядати як важливу функцію економічного 

механізму будь-якого підприємства, як процес цілеспрямованого формування витрат за 

видами, місцями виникнення, носіями за умови постійного контролю їх величини та 

стимулювання рівня зниження.  

На нашу думку, процес управління витратами в бізнес-структурах повинен мати 

системний характер, а сама система управління витратами - передбачати взаємопов'язаний 
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комплекс робіт коригуючого впливу на процес здійснення витрат, спрямований на 

досягнення їх оптимального рівня за критерієм оптимізації – мінімізація витрат. 

Створення ефективної системи управління витратами бізнес-структури має 

передбачати постійний моніторинг фактичних витрат та відслідковування тенденцій їх зміни 

під дією внутрішніх та зовнішніх факторів, прийняття управлінських рішень щодо 

покращення структури собівартості продукції тощо. У загальному, основну мету процесу 

управління витратами можна трактувати так: приведення величини витрат до бажаного рівня 

та збереження його протягом релевантного періоду. 

В упpaвлiннi витpaтaми бізнес-структур доцільно використовувати piзнi мeтoди, що 

широко застосовуються у світовій практиці, як то: Диpeкт-кocт (Direct-Costs), Absorption-

costing, Стандарт-кост (Standard cost), Мeтoд ABC, Тapгeт-кocт (Target-Costing), Кaйзeн-кocт 

(Kaizen-Costing), CVP-aнaлiз, Бeнчмapкiнг витpaт, Cost-killing, Мeтoд VCC та інші. Вибip 

мeтoдів oблiку тa упpaвлiння витpaтaми має корелюватись із зaгaльною cтpaтeгiєю 

упpaвлiння бізнесом [3].  

Основні цілі системи управління витратами у бізнес-структурах мають бути 

сфокусовані на виконанні: аналізу витрат ресурсів, що використовуються для потреб бізнесу; 

ідентифікації та усуненні не доцільних витрат без зниження конкурентоспроможності 

продукту; постійного пошуку шляхів зниження витрат; підвищення ефективності 

(рентабельності) бізнесу.  

Використання системи управління витратами повинне бути спрямоване на: 

формування виробничої програми рентабельними видами продукції з високим 

маржинальним прибутком; отримання достовірної інформації про собівартість усіх видів 

продукції; використання гнучкого ціноутворення; формування об'єктивних даних для 

розрахунку бюджетів підприємства; оцінювання діяльності кожного підрозділу підприємства 

за критерієм понесених витрат тощо. 

Крім того, впровадження системи управління витратами у бізнес-структурах 

дозволить: використовувати методи оптимізації обсягу виробництва, прибутку та витрат; 

виконувати аналіз беззбитковості виробництва; калькулювати собівартость продукції з 

повним розподілом витрат та використовувати маржинальну систему калькулювання витрат; 

застосовувати традиційні та нетрадиційні методи розподілу непрямих витрат; 

використовувати метод релевантних витрат для прийняття управлінських рішень; практично 

використовувати прикладні кількісні методики аналізу витрат та інші. 

Таким чином, ефективна система управління витратами бізнес-структур призначена 

визначити орієнтири щодо інструментів аналізу витрат, методів оцінювання та управління 

ними.  

Підсумовуючи, нами було обґрунтовано, що ключовим об’єктом управління в бізнесі 

є витрати, необхідні для здійснення діяльності. Для підвищення конкурентоспроможності 

бізнесу менеджери мають постійно проводити моніторинг витрат, вести пошук шляхів їх 

оптимізації, аналізувати, регулювати величину, планувати та контролювати. Ця робота 

повинна носити системний характер та бути реалізованою шляхом створення, з відповідним 

інформаційним забезпеченням, ефективної системи управління витратами у бізнес-

структурах. 
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Сучасний розвиток економіки будь-якої країни безпосередньо пов’язаний з 

розробкою, впровадженням та використанням сучасних цифрових технологій. Такі 

технології вже відіграють ключову роль у створення інноваційно орієнтованого розвитку 

національного господарства. Цифровізація економічних процесів, їх зміна в результаті 

впливу інформаційно-комунікаційних технологій є процесом вже перманентним і від його 

результативності залежить рівень конкурентоспроможності економічних систем на різних 

ієрархічних рівнях, починаючи від суб’єктів господарської діяльності і завершуючи 

господарством країни.  

Відповідно активна цифровізація національної економіки, яка спостерігається у всіх 

фактично розвинутих країнах, враховуючи її потенціал до продукування змін, активно 

вивчається сьогодні вченими у всьому світі. Саме значний, непізнаний до кінця потенціал 

цифрових технологій актуалізує зростання попиту з боку науковців до проведення нових 

досліджень у цій сфері. Також важливою складовою забезпечення інтересу вчених до 

процесів цифровізації та загалом до процесу формування у світі цифрової економіки є 

наявність можливостей у цифрових технологій реально, досить швидко покращувати 

життєдіяльність громадян у всіх сферах суспільства і тим самим забезпечувати значне 

зростання якості та ефективності функціонування економічних систем. Значний перелік 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, можливість їх використання в різних 

умовах підвищують інтерес науковців також до пізнання особливостей розвитку таких 

технологій, їх позитивного впливу на функціонування сучасного суспільства. 

Сьогодні цифрові технології як об’єкт наукового дослідження вивчаються вченими в 

різних сферах науки. Однозначно провідну роль серед всіх науковців займають вчені у сфері 

інформаційних технологій, оскільки саме в цій сфері відбувається пошук, виникнення ідей 

щодо створення нових інформаційних інновацій, можливостей їх прикладного використання. 

Проте, і в інших сферах науки спостерігаємо жваву дискусію серед науковців щодо ролі 

цифрових технологій в суспільстві, позитивні і негативні їх наслідки на життєдіяльність 

людини на суспільства загалом. 

Особливу роль цифрові технології відіграють у розвитку економічних систем, 

оскільки сприяють підвищенню ефективності їх функціонування, що дозволяє отримувати 

додаткові ефекти, включаючи додатковий дохід. Окреслені технології дозволяють 

забезпечити зростання раціональності використання сировини, комплектуючих, трудових та 

фінансових ресурсів. Мабуть саме в сфері економіки сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології сьогодні використовуються найбільше і саме в цій сфері постійно виникають нові 

імпульси для пошуку нових технологій. Всі економічні відносини сьогодні знаходяться у 

просторі активного розвитку економіки нового типу – цифрової економіки. Така ситуація 

обумовила і значний розвиток наукових досліджень у даному напрямку. На сьогодні значна 

кількість вчених у всьому світі досліджують питання розвитку різних економічних систем в 

умовах впливу на їх функціонування сучасних цифрових технологій. Відповідно активно 

розвивається економічна наука, яка постійно збагачується новими науковими здобутками у 

сфері підвищення ефективності, якості функціонування економічних суб’єктів на основі 

активного залучення інформаційно-комунікаційних технологій до їх роботи. 

Активний розвиток наукових досліджень у сфері цифровізації національної економіки 

призвело як до зростання кількості наукових робіт з даної тематики, так і сприяло 
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поступовому розширенню методологічних положень щодо пізнання розвитку економіки при 

активному залученні та використання інформаційних технологій [5]. 

Досліджувати вплив цифрових інновацій на функціонування економічних систем 

вкрай складно. Це обумовлюється низкою причин, а саме:  

1) широкий спектр різних цифрових інновацій, які одночасно можуть 

використовуватися економічними суб’єктами;  

2) значний потенціал цифрових інновацій впливає на трансформацію як правило не 

одного конкретного економічного процесу, або об’єкта, а відіграє ключову роль у 

функціонуванні всієї економічної системи і пізнати всі особливості такого впливу складно, а 

описати їх ще складніше; 

3) оцінити результативність використання цифрових технологій з урахуванням їх 

вартості також складно, враховуючи, що досить часто такі технології лише прискорюють 

певний процес, надають низку переваг для підвищення ефективності роботи, але прямо не 

впливають на дохід або прибуток; 

4) цифрові технології дозволяють значно спростити рутинні речі, а в економіці – 

зменшити документообіг, прискорити платежі, обмін інформацією, грошима і т.д. Проте з 

наукової точки зору розрахувати такі ефекти досить складно в межах однієї економічної 

системи [5]. 

Проте, незважаючи на певні складнощі у дослідження впливу процесів цифровізації 

на розвиток національної економіки, науковці у всьому світі активно проводять дослідження 

у даній сфері, використовуючи весь відомий спектр сформованих наукових методів та 

підходів [1, 2]. Одночасно цифрові технології дають можливість підвищити ефективність 

використання окремих наукових методів, дозволяють швидше опрацьовувати масиви 

економічної інформації, впроваджувати більш складні технології імітаційного моделювання, 

статистичної обробки даних і т.д. Опрацювання великих масивів інформації, пошуку в них 

закономірностей, залежностей, трендів і т.д. сприяє збагаченню як методології науки, 

оскільки відбувається удосконалення окремих наукових методів пізнання, так і можливостей 

вчених щодо отримання більш правильних, чіткіших результатів досліджень, особливо в 

межах економічної науки, яка базується на акумуляції, аналізі, опрацюванні надзвичайно 

великих масивів економічних даних [1, 2]. 

Таким чином процеси цифровізації та їх вплив на розвиток національної економіки ще 

потребують проведення додаткових досліджень з метою визначення особливостей такого 

впливу, потенціалу цифрових технологій до підвищення раціональності та ефективності 

функціонування економічних систем. Це вимагає своєї методологічної платформи, яка на 

сьогодні ще перебуває в процесі власного формування і розвитку. 
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ДЕФІНІЦІЯ «КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ»: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Сьогодні, в сучасному світі конкуренція нас зустрічає усюди. Кожен день люди 

намагаються конкурувати за кохання, роботу, життя, багатство та багато інших життєвих 

факторів. Найчастіша і жорстка конкуренція трапляється серед підприємств. Керівники 

компаній намагаються стати кращими серед інших, бути лідером серед конкурентів та 

захопити більшу частину ринку, забрати усіх клієнтів собі. Для цього, є конкурентна 

стратегія, яка допомагає компаніям вийти на вірний шлях, щоб отримати бажане.  

У різних науковців є своя думка і бачення поняття «конкуренція», але усі вони 

пов’язані між собою і можна об’єднати усі висловлювання авторів, зробивши єдине 

визначення «конкуренція» це суперництво між суб’єктами ринкового господарства, в яких є 

однакові цілі, для забезпечення оптимальних умов до виробництва, продажу або купівлі 

товару [1, 2].  

Другою складовою дефініції «конкурентна стратегія» є «стратегія». Перша згадка про 

терміні «стратегія» пішла з воєнного часу, тому, з точки зору військової психології стратегія 

– це чіткий план, який фокусує увагу на головних деталях та розробці покрокових дій. У 

психологічний науці стратегія– це модель розв’язування, яка шукає, обробяє та використовує 

інформацію, для досягнення наміченої мети і результату. На їх думку, ця модель може 

змінюватися за рахунок усіх показників, що впливають певним чином на ціль. Загалом 

«стратегія» з точки зору психології є розробленим планом, який несе відповідь на поставлену 

ціль, а при написані цього плану, людина використовує усі свої знання та життєві невдачі. 

Як закінчення теми з психології, гарно дав своє бачення стратегії відомий український 

психолог В.О. Моляко. На його думку, стратегія- це не план, не метод або спосіб розв’язання 

даної цілі, а є індивідуальною розробкою шляху, де використовується етапи для досягнення 

мети. Ці етапи: підготовка, планування, аналізування, і розробка певних кроків, спираючись 

на минулий досвід, конкурентів, аналогів. Якщо взяти до уваги усі етапи і показники, вийде 

унікальна неповторна стратегія [3]. 

Розглянувши термін «стратегія» з боку економічної діяльності було визначено, що 

науковці бачать поняття майже однаково і мають багато спільного [4]. Тому 

проаналізовавши усі можливі варіанти терміну «стратегія», пропонується створити єдине 

визначення «стратегія – це комплекс дій, які допомагають побачити, що чекає компанію у 

майбутньому».  

З вищевикладеного дефініція «конкурентна стратегія» – це вибраний компанією 

певний шлях з постійним аналізом середовища та створенням довгострокових планів, щоб 

досягти стійких конкурентних переваги. Отже, конкурентна стратегія дуже важлива для 

кожного підприємства. Завдяки неї, компанія має змогу розробити чіткий план дій, для 

удосконалення своєї праці, отримання конкурентних переваг і в майбутньому мати великі 

перспективи щоб стати лідером на ринку конкурентів.  
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Для початку розберемо, що означає ефективно керувати персоналом. Коли ми 

використовуємо терміни «ефективність» та «неефективність», ми не маємо на увазі 

вимірювані величини або характеристики. Фахівці у різних галузях, як-то: політик, директор, 

менеджер, маркетолог, адміністратор – говорячи про ефективність та неефективність 

управління, розуміють значення цих слів по-різному. 

Спочатку необхідно визначитися, у чому полягає сенс «управління». 

Управління – це діяльність, спрямовану координацію функціонування об'єкта з 

досягнення поставлених завдань. 

Головною фігурою є керуючий, він має знання, навички, наділений посадовими 

повноваженнями, а також має талант та харизму. 

Проте якщо завдання не виконано, слід вважати, що управляючий не виконав свої 

функції ефективного управління. Швидше за все, він займався проблемою не повною мірою, 

як того вимагала ситуація. 

Відтак слід, вживання терміна «неефективне управління» некоректно по відношенню 

до бізнесу, виробництва, політиці: управління або ефективно, або відсутнє зовсім. 

Чуття керівника має підказувати, які потреби працівників треба задовольнити 

насамперед через зацікавленість у процесі. 

Грамотний підхід до мотивації співробітникам може вплинути на якість виконаної 

роботи, продуктивності працівників, підвищення лояльності співробітників, формування 

стійкості корпоративної культури, а також формування дружніх стосунків серед колективу. 

Керівник може впливати на персонал через зацікавленість співробітника виконати 

якісно і швидко завдання, знаючи, що в кінці його чекає винагорода (матеріальна счи не 

матеріальна), або співробітник сам виявляє інтерес до роботи та отримує задоволення від 

виконаного завдання. 

Ефективне управління співробітниками неможливе без контролю. Інакше, керівник не 

матиме жодного уявлення про стан справ у його компанії. Це може призвести до того, що 

проблеми у бізнесі не будуть виявлені доти, коли вже пізно щось робитиме. 

Необхідно пам'ятати, що всі люди різні, тому контролювати їх потрібно за допомогою 

різних заходів [1]: 

1. Необхідно правильно скласти завдання працівникам. 

Планування роботи співробітників дозволяє зрозуміти, які завдання йде їх час, і 

наскільки успішно вони справляються із завданнями. Щоб робота персоналу була 

максимально ефективною, важливо правильно поставити їм завдання. Коли керівник ставить 

співробітникам завдання, воно має бути сформульовано максимально чітко та зрозуміло. 

Необхідно надати працівникові терміни виконання завдання та після закінчення часу, він 

повинен надати звіт про виконану роботу. 

2. Необхідно враховувати продуктивність працівника. 

Деякі керівники намагаються контролювати кожен крок своїх працівників. більшості 

це не подобається. Співробітники поділяються на 2 типи. Для першого типу досить просто 

пояснити, який результат хоче побачити керівник, після чого не втручатися в роботу з 

великою кількістю точок контролю. Саме таким працівникам необхідно надавати достатньо 

свободи у прийнятті рішень, пов'язаних із їхньою роботою. 
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Буває, що найнятий співробітник має величезне бажання працювати і приносити 

користь, але при цьому не бачить кінцевий результат своєї роботи, не може самостійно 

визначити, які дії необхідні для виконання завдання. Для цього типу необхідно ставити 

завдання детально., максимально зрозуміло пояснити йому, які дії потрібно зробити, щоб 

досягти потрібного результату. І в цьому випадку потрібно контролювати саме зроблені дії. 

3. Звертати увагу на особисті якості працівників. 

Ефективне управління співробітниками неможливе без урахування їх особистих 

якостей. Розуміючи особисті якості співробітників, можна говорити з ними “одною мовою”. 

Це сприятиме швидшому розумінню та якісному виконанню завдань. Співробітники 

зрозуміють доручення швидше, якщо проговорити його із ними у дружньому тоні. 

4. Необхідно робити несподівані перевірки. 

При ефективному контролі персоналу можна бути впевненим у тому, що вони добре 

виконують свою роботу в той час, коли керівника немає в компанії. Для того, щоб цього 

досягти, рекомендується здійснювати несподівані перевірки. Це дасть уявлення про те, на що 

йде робочий час співробітників, і наскільки успішно вони справляються з робочим 

навантаженням. Співробітники знатимуть, що будь-якої миті керівник може перевірити їхню 

діяльність за день, у них буде стимул виконувати роботу якісно. 

5. Необхідно виділити час для особистого спілкування керівника з колективом. 

Особисте спілкування зі співробітниками дозволить отримати уявлення про компанію 

зсередини. Крім того, коли керівник приділяє час спілкування з працівниками, вони 

відчувають, що є значущими. Це сприяє встановленню довірчих відносин із співробітниками 

та підвищенню їхньої залученості. 

В особистій бесіді співробітники набагато охочіше розкажуть про те, що заважає їм 

ефективно виконувати їхню роботу, і як це можна покращити. 

6. Необхідно визначити покарання за невиконання завдань. 

Необхідно, щоб усі співробітники компанії розуміли, що невиконання поставлених 

керівником завдань без поважних причин завжди каратиметься. Інакше вони постійно 

халатно ставляться до роботи. 

За невиконання поставлених завдань слід призначити якесь покарання. Це може бути 

публічне зауваження, штраф чи позбавлення працівника якихось привілеїв на певний час. 

Міра покарання повинна вибиратися відповідно до особистих якостей людини та її 

відношення до роботи [2-3]. 

Отже, для ефективного управління персоналом необхідно контролювати роботу 

працівників і при цьому надавати їм достатньо свободи у прийнятті рішень. Але сильний 

контроль може скоротити ефективність роботи співробітників. Цього в жодному разі не 

можна допускати. Саме співробітники відповідають за результатами роботи на своїй посаді. 

Всі функції управління персоналом потрібні керівнику не для того, щоб виконувати роботу 

за своїх підлеглих, а для того, щоб оцінити їхню компетентність, організувати зручності для 

роботи співробітників, мотивувати їх на хороший результат. При правильному підході 

співробітники будуть брати відповідальність за виконання поставлених завдань, а керівник 

матиме повне уявлення про стан справ у компанії. 
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Дослідження кращих практик менеджменту відіграє досить важливу роль. 

Спираючись на досвід інших підприємств, можна винести для себе багато корисної 

інформації. Ресторанна справа - одна із найпопулярніших сфер діяльності, тож і зайняти 

успішне становище на ринку є частим але не завжди здійсненним запитом. Шаленого успіху 

на місцевому ринку досягла одеська компанія Truckttoria Food Truck - ресторани на колесах, 

за 5 років існування розрослися до масштабу 2 мереж, що налічує понад 10 закладів в Одесі.  

Так, з самого початку відкриття справи виникали певні складнощі. Першою 

складністю справи стала купівля фудтрака. Є два варіанти: купити автомобіль і обладнати 

його кухнею або облаштувати кухню на базі причепа. У першому випадку ціна варіюється 

від $10 до $30 тис., в другому - $6-10 тис. Необхідні інвестиції в устаткування кухні і 

зовнішнього вигляду фудтрака - $10-20 тис., якщо переобладнати машину. Юна 

підприємниця обрала варіант з причепом. В результаті сума склала $14 тис. Тобто різниця 

мінімум в 2 рази, що, у свою чергу, впливає на швидкість окупності. На момент придбання 

причіп був приміщенням без ремонту загальною площею 8 кв.м. Далі знадобилися послуги 

дизайнера, який розробив як екстер'єр, так і ергономічний інтер'єр майбутнього закладу і до 

всього іншого зміг би оптимізувати й так невелику площу фудтрака, а на вулиці встановити 

столики із стільцями і освітлення. Вже на початку березня 2016 було виготовлено перший 

фудтрак та перевезено його з Києва до Одеси [1-3]. 

Далі на заваді у справи стало те, що державні реєстратори не могли зареєструвати 

підприємство, бо в існуючому законодавстві України немає такого поняття як «ресторан на 

колесах». Всі радили не розвивати цю справу і продати вже збудований фудтрак. В 

законодавстві України існує таке поняття як «засіб пересувної торгівлі», яке влучно описало 

концепцію ресторану на колесах. Тож підприємство було зареєстроване. На це пішло 6 

місяців.  

Наступне питання — вибір місцерозташування закладу. Підприємниця переконана, 

що починати роботу в прохідному або туристичному місці - не найкращий варіант. Цільовою 

аудиторією закладу обрали людей, що гуляють в парку і нікуди не квапляться, які готові 

насолодитися їжею на свіжому повітрі Місцем розташування свого першого фудтраку 

засновниця обрала Парк Шевченко. Звичайно, обмежень для початку роботи в центрі міста 

дуже багато і не можна просто приїхати зі своїм фудтраком і почати працювати. Все, що 

було потрібне, це договір на оренду місця. І вже 16 липня 2016 року було встановлено першу 

Truckttoria. Важливу роль відгав пошук ресторатора. Власниця закладу вирішила залучити 

людину, яка знається на ресторанному бізнесі, щоб не набивати свої, дуже дорогі в 

матеріальному плані, шишки. За допомогою спільних зусиль була розроблена концепція 

бажаного закладу. 

Наступне ключове питання — пошук персоналу. Закладу потрібний був кухар і 

баріста. За переконанням власниці, найважливіше при підборі співробітників — це їхня 

комунікабельність і харизма. Адже особливість даного закладу полягає у відкритій кухні і 

постійному спілкуванні з відвідувачами. У ресторанах поєднувальною ланкою між кухнею і 

кухарем є офіціант. У фудтраці такої розкоші немає. На початку засновниця працювала і 

офіціанткою, і прибиральницею. Засновниця переконана, що відкриваючи власну справу, 

власник приречений працювати 24/7, без вихідних та відпочинку. Тільки після таких зусиль 

за деякий час можно замінити себе найманими працівниками.  
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Фудтрак окупився менше ніж за 1 рік. Саме з цієї причини власниця одразу придбала 

другий. Якщо перший обійшовся у $20 тис., то другий зробили за $12 тис. Адже вже був 

готовий дизайн і меню, тобто не треба було повторно збирати команду і оплачувати їх 

послуги. Та маючи досвід, стало зрозуміло, яка техніка виявилася зайвою і де можна 

скоротити витрати по зовнішній обшивці. Власниця переконана, що у будь-якій справі немає 

місця фразі «просто пощастило». Через 2 роки роботи, в 2017 році. було вже 3 Truckttoria. В 

2019 році був запуск нового закладу, що носить назву «Хотдожня». А вже наприкінці 2020 

року існувало 2 мережі із 10 закладів. Також була запущена доставка іжі по всьому місту, що 

успішно працює й нині. В 2021 році підприємство розрослося до приміщення у 150 кв. 

метрів в центрі Одеси з відокремленим цехом і складом, де зберігаються продукти, та 

частиною, відведену під офіс, де кожного тижня проводяться наради з керуючим складом. 

Кількість працівників 2 мереж зараз налічує понад 40 осіб. 

Trackttoria нині займається ще й консалтинговими послугами. Команда працює над 

створенням нових брендів з нуля. До самої роботи входять декілька етапів:  

Перший блок: розробка концепції (візуал торгової точки, неймінг, брендбук), Це 

найважливіша основа, тому що якщо бренд не буде впізнаваним і цікавим, його подальша 

робота не має сенсу. На цьому етапі пропонуються варіанти вигляду торгової точки в рамках 

певного бюджету. Час, відведений на цей блок, становить 3-4 тижні.  

Другий блок: меню. Команда Truckttoria вже розуміє, яким має бути меню, щоб 

подача страв була максимально швидкою, також включаючи можливість прийняти якомога 

більше гостей одночасно. Час на цей блок: 2-3 тижні і він ведеться паралельно з першим. 

Третій блок: стандарти. До неї належить побудова всієї вертикалі системи управління, 

починаючи від організаційної структури, закінчуючи стандартами та алгоритмами, для 

кожного процесу на кухні.  

Четвертий блок: фінансова модель. Вона включає в себе: розрахунок точки 

беззбитковості; період окупності; побудова трьох фінансових моделей: оптимістичної, 

песимістичної, оптимальної; створення керівничого плану рахунків; узгодження методів 

обліку; формування бюджету. 

Унікальність даної франшизи полягає в багатьох факторах, серед яких інвестиції від 

19 000$ - з урахуванням торгової точки, устаткування, інвентаря, літнього майданчика. 

Окупність складає 12-14 місяців. Зазвичай навіть швидше (власні точки окупилися за 8 

місяців). Наступний фактор - система навчання. Truckttoria навчає партнерів до відкриття їх 

власної точки, щоб вони знали як управляти своїм бізнесом і що для цього треба робити. Зі 

свого боку, компанія гарантує запуск точки за 7 днів з гучним відкриттям. Невід’ємною 

складовою є система стандартизації. Truckttoria – найстандартизованіший український 

стрітфуд. Що підтвердила компанія, яка допомагала упакувати франшизу. Придбавши 

франшизу Хотдожні, партнер отримає більше 100 пописаних стандартів (стандарти, 

алгоритми, чек листи). Прописаний кожен крок. За даною франшизою компанія Truckttoria 

отримуватиме 3% прибутку від прибутку своїх партнерів. 

Таким чином край важливо досліджувати історії створення бізнесу, їхнє становлення 

на ринку та формування конкурентних переваг. На прикладі Truckttoria Food Truck можна 

зрозуміти всі особливості даного підприємництва, труднощі, що можуть виникати, та 

перспективи у даній сфері.  
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На сучасному етапі розвитку українські підприємства мають низку серйозних 

проблем, пов'язаних з ефективністю управління продуктивністю праці, причому ці проблеми 

носять комплексний характер і головним чином залежать від внутрішнього мікроклімату 

організації. На вітчизняних підприємствах приділяється дуже мало уваги показнику 

продуктивності праці. Як правило, ніхто не займається його аналізом, контролем, 

плануванням та прогнозуванням. Пояснюється це або елементарним нерозумінням 

важливості, пріоритетності проблеми, або небажанням витрачати час та кошти на її 

вирішення. Врегулювання проблеми підвищення продуктивності праці є одним з головних 

чинників подолання економічного спаду, забезпечення потужного та стійкого розвитку 

підприємства та заохочення працівників до роботи. 

Наявність негативної динаміки суспільної продуктивності говорить про неефективне 

регулювання економічних процесів. Однак досі не розроблено чітких рекомендацій щодо 

управління продуктивністю праці та створення відповідних інституційних умов задля її 

підвищення.  

На рівень та динаміку продуктивності праці впливає безліч факторів. Розглядаючи 

фактори на рівні окремої організації, їх можна поділити на дві групи [1]: 

 зовнішні, тобто організації, що не перебувають під управлінням (дії уряду, 

законодавство, інфраструктура, ринкові механізми, конкуренція, загальна соціально-

економічна ситуація та становище у конкретній галузі та регіоні, стан трудових ресурсів, 

культура, соціальні цінності та ін); 

 внутрішні, тобто фактори, що знаходяться під управлінням організації (стратегічні 

рішення, організаційні питання, трудові відносини, технологія, засоби виробництва, якість 

продукції, умови праці, інформація та ін.). 

Ці чинники можуть проводити продуктивність праці як у бік її підвищення, так і у бік 

зниження. Особливу складність становить необхідність обліку зовнішніх, нерідко важко 

передбачуваних факторів. Що ж до внутрішніх чинників, їх вплив на продуктивність праці 

більшою мірою визначається і легше оцінюється при плануванні. Аналіз та узагальнення 

факторів, що сприяють зростанню продуктивності праці, допомагає менеджерам 

координувати зусилля персоналу організації, що є однією з основних умов забезпечення 

продуктивності на всіх стадіях та рівнях управління організацією. Найскладніша проблема, 

пов'язана з плануванням продуктивності праці, полягає у виявленні, врівноваженні, та 

стабілізуванні різних тенденцій, а не обмежується лише визначенням сприятливого для 

організації рівня продуктивності.  

Для того, щоб керувати продуктивністю праці працівників своєчасно та ефективно, 

необхідно розробити процес постійного вдосконалення навичок працівників, а також 

методологію оцінки ступеня прив'язки цих навичок до завдань та цілей діяльності 

підприємства. Методика управління продуктивністю праці в даному ключі в цілому слідує за 

очевидною схемою [2]:.  

Загалом, нині процес управління продуктивністю праці складається з набору 

декількох процесів (рис. 1): 

Для сучасних українських підприємств, що працюють в умовах кризи та жорсткої 

нестачі ресурсів, доцільно реалізувати наступний перелік можливих заходів щодо 

підвищення продуктивності: 
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Рисунок 1 – Процес управління продуктивності праці. 

 

1. Вдосконалення організаційної структури управління. Оптимізацію організаційної 

структури слід проводити у бік зменшення кількості управлінського персоналу, оскільки 

його чисельність надає зворотний вплив на продуктивність праці. Використання лінійно-

функціональної управлінської структури й інших організаційних структур, в яких 

оперативно реалізуються управлінські рішення, дозволяє перейти до більш глибокої 

спеціалізації та підвищити продуктивність функціональних служб. 

2. Удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів слід здійснювати 

використовуючи такі сучасні форми навчання, як професійне навчання (придбання знань та 

навичок відповідно до змін зовнішнього середовища); розширення кваліфікаційних навичок 

(збагачення набутих знань відповідно до шляхів вирішення поточних виробничих цілей, що 

забезпечується за допомогою семінарів, курсів підвищення кваліфікації, практикумів, 

тренінгів); оперативне оновлення знань з неформальних каналів (конференції, семінари, 

зустрічі, міжнародні виставки, конкурси). 

3. Проведення заходів з управління плинністю кадрів, до чого відносяться: 

вдосконалення систем нематеріального та матеріального стимулювання, порядку прийому на 

роботу та звільнення працівників, впровадження систем з управління кар'єрою, формування 

відповідального ставлення до роботи, культури поведінки у групі, свідомої трудової 

дисципліни, покращення колективних взаємин. 

4. Підвищення ефективності фонду робочого часу може бути засноване на моральній 

та матеріальній мотивації персоналу до роботи, поліпшенні умов праці, запровадженні 

режимів відпочинку та роботи, скороченні кількості працівників та зменшенні кількості 

збиткових виплат із фонду заробітної плати. 

Висновок. Отже, в сучасних умовах недооцінювання ролі продуктивності праці є 

неправомірною та недалекоглядною позицією. Вивчення цієї теми в Україні вимагає 

врахування нових умов господарювання, впливу глобальних процесів, уважного вивчення 

ролі різноманітних чинників на всіх економічних рівнях. З теоретичної і практичної точки 

зору для вирішення проблем з планування цього процесу, необхідним є забезпечення 

постійного моніторингу продуктивності праці на всіх управлінських рівнях, забезпечення 

реальної оцінки продуктивності праці та об’єктивного відображення такої оцінки у 

державній статистиці. 
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Управління в тій чи іншій формі є невід'ємною частиною раціонального життя і має 

важливе значення там, де докладаються зусилля людини для досягнення бажаних цілей. 

Основні інгредієнти управління завжди є важливими і подібними, незалежно від того, 

управляємо ми своїм життям, бізнесом чи командою. Управління - це сукупність принципів, 

які належать до функцій планування, організації, керівництва та контролю, а також їх 

застосування у царині фізичних, фінансових, людських та інформаційних ресурсів для 

досягнення цілей організації. 

Ідея задіяти стартапи спричиняє необхідність командоутворення. Спроба діяти 

наодинці, а не використовувати всі таланти групи людей не завжди призводить до зростання. 

Ось чому так важливо ефективно взаємодіяти і керувати командою. Управління командою – 

це процес керівництва групою осіб у організації виконання завдання з максимальною 

ефективністю. Лідери груп визначають обсяг проекту, формулюють концепцію, делегують 

ролі та обов'язки команді, встановлюють цілі та визначають кінцеві результати. Вони 

складають графік, оцінюють прогрес у досягненні цілей та вносять корективи, повідомляючи 

про це команді, щоб усі були в одному інформаційному полі ефективно спілкувалися. 

Управління командою життєво важливе для будь-якої організації - без нього організація не 

досягне своєї мети. Без чіткого напрямку команди не підтримують одна одну і не працюють 

для досягнення спільних цілей, їхня конкурентоспроможність знижується, конкуренти 

відбирають їх сегмент ринку [1].  

Управління командою на високому рівні – це досить рідкісна компетенція менеджера, 

його вміння ефективно здійснювати та координувати роботу команди для виконання завдань 

та досягнення спільних цілей. Управління командою зазвичай складається з менеджера, 

команди, комунікативних навичок, активних слухачів, постановки цілей, створення 

позитивної культури та сучасного програмного забезпечення для управління проектами, яке 

допомагає всім залишатися ефективними та організованими. 

Створити команду легко, але насправді важко зв’язати членів команди разом і 

змусити їх працювати необхідний проміжок часу. Методи управління командою 

допомагають зміцнити зв’язки між співробітниками та створити середовище, де вони можуть 

довіряти один одному. Люди фактично стають друзями і починають працювати разом в 

результаті діяльності з управління командою. 

Управління командою – це різноманітні види динамічної діяльності, які об’єднують, 

зближують членів команди для досягнення поставлених цілей. Для членів команди їхня 

команда має бути пріоритетом, а все інше має відійти на другорядний план.  

Управління виробництвом і споживанням супроводжує нашу життєдіяльність і 

необхідне для якісного управління всіма типами організацій. Управління життям означає 

досягнення особистих цілей, а управління організацією означає досягнення також 

колективних бізнес цілей разом з іншими людьми та через них. Є завдання, які неможливо 

виконати самостійно, тому виникає безумовна необхідність допомоги один одному. Окремі 

люди повинні зібратися разом, обговорити речі між собою, винайти спільне рішення та 

працювати разом для досягнення загальної мети. Особи, які формують команду, в ідеалі 

повинні думати більш-менш однаково, мати схожі інтереси та цілі. Люди з абсолютно 

різними смаками не можуть сформувати команду. Їхні цілі мають бути однаковими. Кожна 

команда сформована для досягнення заздалегідь визначеної мети, і кожен учасник 

зобов’язаний продемонструвати свій рівень і виконати поставлене завдання в обумовлені 
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терміни [2]. Члени команди повинні доповнювати один одного і приходити один одному на 

допомогу, коли це потрібно. Індивідуальні виступи не мають великого значення в команді, і 

кожна людина повинна наполегливо і працювати в унісон. 

 Учасники команди не починають виступати з самого початку, їм потрібен час. Не 

завжди всі члени працюють однаково. Деякі з них можуть погано ладити зі своїми 

товаришами по команді або мати інші проблеми один з одним. Інколи людям важко 

пристосуватися один до одного, і в результаті погіршується їхня продуктивність. Якщо будь-

яка особа не викладається (наприклад як у спортивних змаганнях) - вся команда в програші. 

Діяльність управління командою гарантує, що всі члени команди працюють разом на 

спільній платформі для досягнення спільної мети. 

Згадуючи про команду, ми зазвичай маємо на увазі людей, чия співпраця є 

високопрофесійною і ефективною. Причетність конкретної людини до командної діяльності 

у суспільній думці пов’язується з її неабиякими фаховими, а подекуди, й особистісними 

якостями. Викликає гордість і власна приналежність до команди. Позитивна семантика 

відбита у висловах, що поступово набувають сталості – «моя команда», «командний 

гравець», «командна задача». Звісно, деякі особи, що заявляли про командність своєї праці, 

були дискредитовані, однак іронія, з якою згадують про «команду професіоналів», або 

вживають вислів «я і моя молода команда» – не лише не применшує, а навпаки, підкреслює 

важливість діяльності справжніх команд. У такому ключі особливої актуальності набуває 

командотворення – як система заходів із формування та розвитку груп до рівня команд. 

Насамперед, йдеться про високу продуктивність праці та конструктивність взаємин. Загалом 

виокремлюються два тенденційно відмінних підходи до командотворення – «діяльнісно-

творчий», зорієнтований на оптимізацію процесу командної праці, та «взаємино-творчий», 

фокусований на налагодженні та розбудові конструктивних взаємин між членами команди. 

Звісно, командотворення неможливе поза контекстом тієї діяльності, яка об’єднує групу, і 

для зростання продуктивності якої, власне, і створюється команда, однак не може зводитись 

лише до перетворень у ній [3]. Ефект командної праці, як значно вища ефективність спільних 

зусиль, у порівнянні з сумою індивідуальних – є феноменом, виникненню та зростанню 

якого сприяє ціла низка умов, насамперед пов’язаних із специфікою взаємин у командах. 

Саме специфіка міжсуб’єктних взаємин у командах стає відправною точкою розробки 

ціннісно-рольового підходу до проблеми командотворення. Його принципова відмінність 

полягає у зміщенні акцентів аналізу з командної взаємодії, як такої, на її суб’єктів, творців.  

Парадигмальні межі задаються суб’єкто-зорієнтованими теоріями, в яких 

відстоюється ціннісна унікальність свідомості, а також рольовими теоріями особистості, які 

в центр аналізу ставлять неповторність рольового репертуару кожної людини та її прагнення 

до рольової самореалізації. Існують спроби пояснити феномен командної роботи за 

допомогою одного основного визначника. Цей підхід має свій практичний сенс: простіше 

пояснити учаснику тренінгу феномен командної роботи, використовуючи одну ознаку, ніж 

набір ознак. Найбільш поширеними визначниками є взаємозалежність, згуртованість, 

сінергія. 

 

Література: 

1. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості): навч. посіб., Львів: 

Вид-во Львівського університету ім. І. Франка, 2012. 361 с. 

2. Zamlynskyi V.A. Impact of Corporate Culture on the Company's 

Development/Accounting and Finance/ - 2019. № 1(83). С. 145-151.  

3. 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. URL: 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10569 



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

57 

РІЗНОВИДИ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Г.А. Дорошук, доктор економічних наук, доцент 

А.В. Драганов  

Державний університет «Одеська політехніка» 

Одеса, Україна 

 

Сучасні умови господарювання роблять надзвичайно важливою роль стратегічного 

розвитку для підприємства. Однією з частин стратегічного розвитку підприємства є 

побудування його логістичної стратегії, оскільки вдало впроваджена логістична стратегія 

дозволяє мінімізувати витрати та логістичні канали, що зробить підприємство більш 

конкурентоспроможним. 

Жорстка і вкрай конкурентна ситуація на всіх ринках змушує підприємства шукати 

нові способи покращення і мінімізації витрат на зберігання, транспортування та руху до 

споживача своїх товарів, впроваджувати логістичні стратегії. 

В.О. Шишкін і Я.Ю. Бахметова у своїй статті описують логістичну стратегію, як 

«стратегію підприємницької структури, тобто узагальнену модель дій, необхідних для 

досягнення довгострокових цілей шляхом координації та розподілу ресурсів» [1, c. 297]. 

Переваги застосування логістичних стратегій у діяльності підприємства також 

висвітлили Г. О. Коваленко, І. В. Чукіна. На їх думку, основним завданням логістики є 

утворення «інтегрованої ефективної системи регулювання та контролю матеріальними та 

інформаційними потоками», яка «забезпечить високу якість постачання продукції»[2, c. 67]. 

Більш розгорнуто термін «логістичної стратегії» дає Вишневська О.М. Вона 

стверджує, що логістична стратегія є» інтегральним інструментом менеджменту, який сприяє 

досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу за рахунок 

ефективного, з точки зору зниження загальних затрат і задоволення вимог кінцевих 

споживачів до якості продукції і послуг управління матеріальними і сервісними потоками, а 

також супутніми потоками інформації і фінансових засобів» [3]. 

Ще одне описання дає І.М. Пальчик, на думку якого логістична стратегія – 

«довгостроковий стратегічний план підприємства у логістичній сфері, що слугує для 

міжфункціональної і міжорганізаційної логістичної координації і включає побудову цілей та 

завдань розвитку логістичної системи та зміцнення конкурентних позицій підприємства на 

ринку» [4]. 

Колись логістику розглядали виключно як управління транспортною мережею та 

складом, і вона мало чи не відігравала ролі в корпоративній стратегії. Зараз організації 

усвідомлюють, що логістична стратегія є невід'ємною частиною корпоративної стратегії, 

особливо якщо ми враховуємо постійну потребу вбудовувати стійкість у бізнес-діяльність. 

Логістичну стратегію можна визначити як набір керівних принципів, установок і рушійних 

сил, які допомагають координувати плани, цілі та політику між різними партнерами в будь-

якому ланцюжку поставок. Це допомагає підвищити продуктивність ланцюга поставок, 

одночасно покращуючи управління ланцюгом поставок в цілому. Ланцюг поставок постійно 

змінюється, що, у свою чергу, впливає на організацію логістики. Ви повинні реалізувати 

логістичну стратегію, щоб забезпечити адаптацію до гнучкості ланцюга поставок. Стратегія 

логістики дозволяє визначити, як неминучі зміни впливають на компанію, щоб ви могли 

внести необхідні організаційні або функціональні зміни, щоб забезпечити не зниження рівня 

обслуговування. 

Однак слід не плутати логістичну стратегію з логістичною операцією. І логістична 

стратегія, і логістичні операції підпадають під егіду процесу управління ланцюгом поставок. 

Логістична стратегія використовує принципи управління для забезпечення оптимізації 

робочого процесу. Це включає планування, впровадження та підтримання ефективності 

складського господарства, потоку товарів, послуг та інформації [5]. 
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Логістичні операції, як правило, зосереджуються виключно на виробничому процесі. 

У сфері послуг операції можна назвати плануванням, але управління цією ланкою бізнесу 

здійснюється подібним чином. Простіше кажучи, логістична стратегія зосереджена на 

переміщенні (потоку та зберіганні) всередині ланцюга поставок – товарів, інформації, 

продуктів і послуг – тоді як логістичні операції зосереджені на виробництві всередині 

ланцюга поставок, обробці матеріалів та управлінні запасами. Логістична стратегія та 

логістичні операції працюють паралельно в рамках управління логістикою та операційним 

управлінням організації. Все це слід розглядати через призму вимог кінцевого споживача 

щодо ціни, якості та доступності та оцінювати їх ефективно [6, 7]. 

Логістичну стратегію можна використовувати як одну із частин проведення головної 

стратегічної кампанії підприємства. Надійні відносини з поставниками товарів, своєчасна 

закупівля і прибуття товару точно в термін, а також правильне зберігання товару зробить 

компанію більш конкурентоспроможною. 

Майбутнє логістики дійсно багатообіцяюче, і ви повинні вжити відповідних заходів, 

щоб не відставати від нього. Переконайтеся, що ви приймаєте довгострокові рішення, щоб 

гарантувати, що логістика відіграє повну роль у підтримці продуктів компанії на ринку, щоб 

в будь-який час стійко протистояти конкуренції. 

Таким чином, можна зробити висновок, що приділення належної уваги до створення 

логістичної стратегії може підтримати розширення лінійки продуктів у хороші часи або 

створити основу для отримання конкурентного переваги прибутку в періоди повільного 

зростання. Незалежно від того, чи є метою збільшення частки ринку чи збільшення прибутку 

чи підвищення конкурентоспроможності від наявних чи менших часток ринку, логістичні 

міркування можуть бути основними для цих досягнень. При виборі логістичної стратегії слід 

звертати увагу на основну логістичну концепцію та вид діяльності підприємства. У тезі 

визначено основні види логістичних стратегій. Слід також пам’ятати, що досконалої 

логістичної стратегії не існує – для оптимального її вибору слід підійти індивідуально. 
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В.В. Воробйова 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Дніпро, Україна 

 

Соціальна відповідальність визначається як сукупність заходів, що здійснюються 

компанією задля допомоги суспільству та покращення його життя [1]. Згідно з цією 

концепцією, мета діяльності компаній не обмежується досягненням прибутку. Важливими її 

складовими є безпосередня участь у розв’язанні проблем, що постають перед середовищем, у 

якому ці компанії існують. Неможливо уявити успішну компанію сучасного суспільства, яка 

б не використовувала концепцію соціальної відповідальності в своїй діяльності. Внаслідок 

тенденції загострення уваги до проблем у соціальній та екологічній сферах, яка охопила весь 

цивілізований світ, важливою умовою успіху бізнесу стало долучення до цього руху. 

Виникла ідея соціальної відповідальності бізнесу у 70-ті роки 20 століття. Вперше цю 

концепцію почали використовувати в своїй діяльності компанії Великої Британії та США [2]. 

До України вона прийшла набагато пізніше, на початку 2000-х років, але протягом тривалого 

часу не була розповсюдженим явищем. Український бізнес не відрізнявся чітко визначеною 

стратегією соціальної відповідальності, натомість започатковував окремі проекти, що були 

присвячені доброчинній діяльності. Першими долучалися до проектів соціальної 

відповідальності компанії з іноземним капіталом, а згодом – і з українським. Можна 

виділити декілька головних чинників, які зумовлюють перехід компаній до ведення 

соціально відповідального бізнесу в Україні: прагнення підвищити власну репутацію, 

можливість доступу до нових ринків та фінансових ресурсів, підвищення привабливості для 

потенційних інвесторів [3]. Важливою віхою на шляху прийняття ідей соціальної 

відповідальності бізнесу стала можливість долучення до інфокомунікаційних світових 

мереж. Вимоги соціально відповідального бізнесу враховуються у планах розвитку 

підприємств [4-5]. 

Сучасні українські компанії активно інтегрують стратегію соціальної відповідальності 

у свою діяльність. Їх головною метою стає не тільки досягнення прибутку, а й зміна життя 

суспільства на краще. Це, в свою чергу, не можливо без розвиненої економічної культури як 

суспільства, так і окремих громадян [6]. Такий досвід поступово стає розповсюдженим 

явищем. Сприяла масовому переходу бізнесу України до соціальної відповідальності, 

зокрема, пандемія Covid-19. Зокрема, за кошти компанії «Нова пошта» було придбано 

обладнання для лікування вірусних захворювань в лікарні міста Полтави та Полтавської 

області. На цей проект компанією було виділено 25 млн грн. «ПриватБанк» допоміг 

придбати 28 апаратів штучної вентиляції легень для українських лікарень майже всіх 

регіонів країни. На це компанія виділила 1 млн євро [7]. 

Компанії обирають напрямок соціальної відповідальності, спираючись на сферу, в 

якій працюють. Компанія «Київстар» залучилася до цієї діяльності у 2006 р. Нею було 

започатковано такі проекти, як онлайн-школа мобільної грамотності для старшого покоління 

«Смартфон для батьків», ініціатива СМС-благодійності «Дитяча надія» та спільна ініціатива 

з Національною поліцією «Пошук дітей» та програма «Інновації і підприємництво» в 

освітніх дитячих таборах GoCamp [8]. Одним з найважливіших є проект «Екошкола», що 

полягає у заохоченні української молоді до екологічно-просвітницької діяльності. У 2020 р. 

до нього приєдналася «Мала академія наук України», і зараз «Екошкола» має змогу 

знаходити прихильників у різних куточках України, саме зростанням соціальної 

відповідальності у першому наближенні можна пояснювати волонтерські рухи у різних 

країнах, та їх підтримку підприємствами [8-12]. 

Соціальна відповідальність бізнесу буде ставати дедалі популярнішою в Україні, 

враховуючи останні тенденції в світі та вітчизняному середовищі. Вона буде набувати більш 
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стратегічного характеру та охопить всі різновиди існуючих компаній [13]. Посилиться 

контроль за дотриманням соціальної відповідальності компаніями, що згодом може стати 

обов’язковою умовою їх успішного існування на українських ринках. Завдяки цьому може 

бути вирішено чимало соціальних та екологічних проблем, що постають перед сучасним 

суспільством. 

Дотримання соціальної відповідальності має важливе значення як для самого бізнесу, 

так і для держави та суспільства в цілому. Компанії, що діють згідно з концепцією соціальної 

відповідальності, мають полегшений доступ до нових ринків та переваги в залученні 

інвестицій. Сучасні українські споживачі та інвестори все частіше обирають компанії, що 

піклуються про користь суспільства. Держава сприяє залученню бізнесу до вирішення 

важливих соціальних питань, це слугує поштовхом до зміцнення партнерських відносин між 

державним та приватним сектором.  

Впровадження соціальної відповідальності в компаніях, що працюють в Україні, 

значно покращує рівень життя українського суспільства; вирішуються важливі соціальні 

питання, підвищується рівень екологічної безпеки та економічного розвитку країни.  
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Багато організацій усвідомлюють переваги формування робочих команд. 

Співробітники, як правило, більш продуктивні й демонструють більше відданості й 

лояльності своїй компанії, коли бачать себе членами команди, а не окремими особами, що 

працюють ізольовано. Але не лише роботодавець пожинає переваги співпраці, а й окремі 

члени команди. 

Команда (або робоча команда) — це група людей із взаємодоповнювальними 

навичками, які працюють разом для досягнення конкретної мети. Кожна команда 

організована навколо спільної мети. «Командна робота – це здатність працювати разом для 

досягнення спільного бачення. Здатність спрямовувати індивідуальні досягнення на цілі 

організації. Це паливо, яке дозволяє простим людям досягати незвичайних результатів». – 

Ендрю Карнегі. Група буває різною. Наприклад, група менеджерів універмагів може 

збиратися щомісяця, щоб обговорити свій прогрес у скороченні витрат заводу. Однак кожен 

керівник зосереджений на цілях свого відділу, оскільки кожен несе відповідальність за 

досягнення цих цілей [1]. 

Щоб представити команди в перспективі, ми визначаємо п’ять ключових 

характеристик команди: розподіляють відповідальність за досягнення конкретних спільних 

цілей; функціонують взаємозалежно; вимагають стабільності; мати повноваження та владу 

приймати рішення. 

Об’єднання працівників як у малих, так і у великих організаціях приносить із собою 

ряд переваг, коли створення та використання команд керується з огляду на потенційні 

результати. Добре підібрана команда людей, які працюють над спільним проектом або 

керують певним аспектом бізнесу, може покращити якість роботи, ефективність та 

забезпечити ріст. 

Більший досвід: члени команди в організації привносять в команду свій 

індивідуальний досвід і досягнення. Накопичена сукупність особистого та професійного 

досвіду групи додає набагато більше цінності до роботи команди, ніж будь-яка особистість. 

Ця перевага фактично додає глибини ідеям, створеним групою, і допомагає створити більш 

ефективний робочий процес. Невелике підприємство, яке прагне придбати обмежену 

кількість працівників, при виборі працівників може застосувати принципи 

командоутворення. Вибираючи працівників із потрібними компетенціями власник отримує 

талановиту робочу силу, навіть якщо окремі працівники не мають присвоєного звання чи 

офіційної роботи в бізнесі [2]. 

Коли людина працює над проектом самостійно, усі або більшість ідей для його 

подальшого розвитку повинні бути згенеровані ним. У рамках командного проекту кожен 

член надає цінний внесок для нових ідей і працює над реалізацією поточних і майбутніх 

цілей організації. Здатність ділитися ідеєю допомагає зменшити тиск на окремих членів 

команди, оскільки повна відповідальність за проект не покладається на одні плечі. Це також 

дозволяє розвивати широкий спектр ідей у всій групі, виводити у площину їх реалізації, 

напрацьовувати «дорожню карту», змінювати, поширювати або відмовлятися та приймати 

колективні управлінські рішення. Для малого бізнесу, особливо для нових підприємств, 

генерація та впровадження нових ідей та концепцій допомагає відрізняти одну компанію від 

іншої на конкурентному ринку. Зняття тиску на окремих співробітників за допомогою 

творчого створення команди може підняти новий бізнес на більш високий рівень. 
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Команда, яка працює над досягненням спільної мети, зазвичай отримує вигоду від 

більшої ефективності, оскільки кожен член команди може зосередитися на своєму досвіді, 

відчуваючи підтримку групи. Під час розробки нового продукту або послуги один учасник 

може зосередитися на галузевих дослідженнях, а інший готує фінансові дані, що мають 

відношення до проекту, наприклад очікувані витрати на повну розробку продукту та 

виведення його на ринок. Для малих підприємств з обмеженими бюджетами ефективне 

використання ресурсів і персоналу іноді означає різницю між отриманням прибутку або 

закінченням фінансового року в мінус. Завдяки максимальному використанню сильних 

сторін кожного окремого члена робочої сили проекти досягають завершення якомога 

швидше. 

Створення команди також створює централізовану область для управління проектами 

в організації. Коли іншій людині в компанії або за її межами потрібно дізнатися деталі 

проекту, замість того, щоб відвідувати кількох різних людей у бізнесі, ця особа може 

відвідати команду як одиницю і дізнатися всю необхідну інформацію одночасно, а не в 

кілька малих доз [3]. 

Компанії все більше цінують переваги командної роботи над проектами, рутинними 

функціональними завданнями та іншою важливою роботою. Хоча ці переваги очевидні, 

робочі групи справді стикаються з проблемами та недоліками, які відрізняються від тих, з 

якими стикаються окремі працівники. Керівники малого бізнесу повинні розуміти ці 

проблеми, зважуючи переваги та недоліки. 

Розглянемо різні стилі керівництва, тому що в різних проектах потрібен різний підхід 

до співробітників в команді та до самого завдання в цілому. Лідерство в команді стає все 

більш популярним у бізнесі. Створення команди мотивує членів команди та заохочує їх 

об’єднувати свої знання та знаходити творчі рішення проблем швидше, ніж окремо. 

Насправді результати команди можуть значно перевищити очікування. Стиль командної 

роботи ідеально підходить для прискорення проекту або оптимізації процесів. 

Скоординовані зусилля, використані командою для конкретного проекту, можуть бути 

відтворені для інших проектів у фірмі. 

Можна сказати, що менеджерам може бути комфортно використовувати різні стилі 

для різних ситуацій. Коли проект сильно обмежений у часі, і завдання містить багато частин, 

сильний, автократичний стиль керівництва може бути найефективнішим. З іншого боку, коли 

потрібні креативні рішення, а час не є нагальною проблемою, командна робота та вільне 

керівництво можуть виконати роботу. 

Отже, спільні зусилля на робочому місці можуть призвести до інноваційних підходів 

до проектів, нових процесів для виконання ключових завдань і спільних ідей щодо 

різноманітних обов’язків. Однак, як і будь-який інший офісний процес, у співпраці на 

робочому місці є переваги та недоліки. Розуміння цих плюсів і мінусів значною мірою 

допоможе раціонально підібрати персонал, зневілювати будь-який конфлікт, який може 

виникнути на підприємстві. 
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Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі від 

використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність 

і прибутковість діяльності підприємства. Кожне підприємство прагне досягти успіху у своїй 

діяльності. Саме мотивація праці є однією із його складових. Цій проблемі присвячено 

чимало наукових праць, набутий багаторічний досвід в практиці нашої країни та за 

кордоном.  

Так, наука мотивації праці базується на всесвітньо відомих працях А. Маслоу, К. 

Альдерфера, Ф. Тейлора, Ф. Герцберга, Д. МакКлеланда, М. Фоллет. Працями вчених 

закладене розуміння сутності мотивації людини і особливостей поведінки працівника. Ці 

наукові надбання є базисом побудови будь-якої системи мотивації персоналу на 

підприємстві. В подальшому дослідники розвивали теорію і практику мотивації праці, серед 

яких можливо відзначити українських вчених Чернишову А.В., Мельник А.О. і Мельнік Л.С., 

Музиченко-Козловський А.В., Колодійчук А.В., Макогона Ю.В., Капранова М.А., Бірдуса 

А.В., Письменної М.С. та інших. В процесі розвитку теорії мотивації праці на підприємстві 

уточнювалися поняття мотивації і стимулів, вивчалися сучасні мотиваційні підходи до 

управління персоналом, порівнювалися особливості формування зарубіжних систем 

мотивації праці, вивчалися сучасні організаційно-психологічні аспекти управління 

персоналом [1-3]. 

За останні роки спостерігається зростання інтересу до проблем управління і мотивації 

персоналу, з’являються більш вдосконалені методи, які мали б сприяти підвищенню 

результативності праці. Дана проблема є актуальною протягом багатьох десятиліть і буде 

залишатися такою, в зв’язку із адаптації управління підприємством, а відтак і соціально-

трудових відносин до якісно нового рівення у відповідності до вимог сучасного 

турбулентного середовища. 

Загальновідомо, що при формуванні системи мотивації основними важелями впливу 

на виникнення у працівників мотивів до діяльності, направленої на досягнення цілей 

підприємства, є економічні, адміністративніта соціально-психологічні. Відповідно до теорії 

А. Маслоу, економічні методи мотивації працівників діють із великою віддачею до певного 

часу, потім, в міру задоволення фізіологічних потреб настає необхідність задоволення 

соціальних потреб. Тому для створення ефективної системи стимулювання праці одних 

економічних методів недостатньо. 

Для формування ефективної системи мотивації й стимулювання персоналу необхідно 

вміти правильно поєднувати матеріальні та моральні стимули, що може бути зроблено на 

основі вивчення досвіду в цьому напрямі. Адекватна оцінка процесу мотивації та 

стимулювання на підприємстві й уміле управління ним є ключовим аспектом забезпечення 

економічних інтересів працівників різних підприємств. Для ефективного управління 

підприємством необхідно формувати відповідну систему стимулювання персоналу, яка може 

бути застосована в інших практиках [4] . 

Сучасний розвиток економічних відносин вимагає побудови такої системи мотивації 

персоналу виробничого підприємства, яка б мала забезпечити найбільш продуктивну 

діяльність персоналу й одночасно була економічно доцільною. 

В умовах високої конкуренції та зростання ролі творчої складової у всіх професіях 

ефективна система мотивації трудової діяльності персоналу підприємства повинна 

відповідати настпуним чинникам: враховувати поточну й прогнозну кон’юнктуру на ринку 
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праці; взаємоузгоджуватися із загальною стратегією підприємства. Іншими словами, має 

бути чітко визначено такий рівень оплати праці працівників, який з одного боку буде їх 

стимулювати до високих результатів діяльності, а, з іншого не знижувати прибутковість 

діяльності підприємства; забезпечувати якісне прогнозування й планування ефективності 

самого процесу мотивації праці на виробничому підприємстві. 

На сьогодні, вітчизняні підприємства застосовують широкий спектр сучасних та 

адекватних форм і методів впливу на трудову мотивацію робітників, розвиток їх творчої 

ініціативи та підприємливості, які в кінцевому результаті направлені на підвищення 

ефективності діяльності підприємства в цілому.  

Раціональна система трудової мотивації персоналу виробничого підприємства в 

сучасних умовах господарювання, з огляду на аналіз діяльності конкретних підприємств, має 

відповідати наступним умовам [5-6]:  

– наявність чітких вимог до функціональних обов’язків працівників, з визначенням 

необхідної кваліфікації, які формалізовано у посадових інструкціях;  

– гарантований рівень нагород при бездоганному виконані функціональних обов’язків 

працівником;  

– чітко визначена ступінь відповідальності за неналежне виконання своїх прямих 

функціональних обов’язків працівник, яка чітко узгоджена з діючим трудовим 

законодавством та визначена в колективному договорі;  

– наявність затвердженого належним чином документального забезпечення 

вищеназваних заходів 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання основною рушійною силою 

розвитку підприємств сьогодні є персонал, якій дозволяє отримати значне зростання 

продуктивності та ефективності праці, сприяє зростанню прибутків підприємства. Головним 

чинником активізації трудової діяльності людських ресурсів, підвищення їх внеску у 

діяльність підприємства є обґрунтована система мотивації виробничого підприємства, яка в 

кінцевому результаті має встановити рівновагу між економічними й соціальними інтересами 

зацікавлених сторін, тобто працівник роботодавець. 
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Сьогодні, успіх компанії залежить від якісного управління персоналом. Одним з 

інструментів є система мотивації - спонукання персоналу до певної дії. На жаль, багато 

управлінців не задумуються про роль мотивації на своєму підприємстві та найчастіше 

виникає інше поняття – демотивація. І на це явище слід обов’язково завертати увагу, 

визначати основні причини її виникнення, займатися подальшим їх дослідженням, 

застосовувати отримані результати на практиці. 

Втрата мотивації персоналу призводить до великої плинності кадрів, бо працівники 

починають втрачати будь-яке зацікавлення до праці та починають шукати іншу компанію, в 

якій буде цінуватися проявлена ініціатива та будуть видаватись премії або якісь бонуси. Як 

показує практика, ті самі премії та бонуси можуть бути не великими, головне щоб ініціатива 

персоналу була помічена та була оправданою. Це призводить до зменшення продуктивності 

персоналу, від якого страждає і персонал, і власник бізнесу.  

Проблематикою демотивації персоналу займалися такі науковці, як Ж. Беляєва, Т. 

Кузнєцова. С. Василина, Н. Ткаченко. К. Харламов та інші. Однак, окремі питання стосовно 

визначеної проблеми потребують подальшого дослідження, оскільки їх актуальність не 

зменшується. 

Вагомий вклад у забезпечення належного трудового потенціалу та сумлінної роботи 

персоналу безумовно грає мотивація. Від того, як добре мотивований працівник та які 

мотиви у нього в пріоритеті, залежить його ставлення до праці та до організації, в якій він 

працює. Сучасні керівники намагаються забезпечити мотивацію своїх кадрів шляхом 

поєднання мотивів та стимулів, індивідуальних підходів до кожного працівника, прагнучи 

отримати навзаєм певний внесок належної продуктивності від працівника в розвиток 

підприємства, зміцнення його потенціалу, конкурентоспроможності та прибутковості. Проте, 

це може призвести і до зворотного явища, коли натомість зростання ефективності праці 

спостерігається падіння цього показника. У даному випадку підприємство стикається з 

проблемою демотивації персоналу, яка виражається в появі аспектів, що негативно 

впливають на трудову поведінку, спонукають працівника здійснювати діяльність з витратою 

певних зусиль, відсутністю наполегливості у роботі.  

Демотивація – це не відсутність мотивації, а відсутність прагнення до конкретної 

діяльності на конкретному підприємстві під час вирішення певного завдання [1, с. 16].  

Деякі автори виділяють дві основні причини демотивації. Одна з них пов'язана з 

матеріальною незадоволеністю, а друга – із психологічною. У зв'язку з цим поштовхом 

причини для демотивації є: 

  порушення контракту; 

  ігнорування навичок співробітника, які для нього важливі; 

  не використання ініціативи персоналу; 

  відсутність почуття значущість для компанії та досягнення мети; 

  відсутність статусної зміни працівника [2]. 

На жаль більшість роботодавців забувають про це, та починають гадати, як їм 

покращити роботу власного бізнесу з меншим вкладанням грошей та ігнорують бажання та 

скарги своїх працівників.  

Автори виділяють, що в період адаптації працівників керівники часто здійснюють 

певні помилки, що призводить до появи демотивації. Наприклад, керівник надмірно 

втручається у роботу свого персоналу, некоректно оцінюють працівника та неефективно 
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розв'язують його службові проблеми, не надають проміжних результатів ефективності праці 

та психологічну підтримку [3]. 

Слід зауважити, що демотивований працівник є загрозою для будь-якого 

підприємства, оскільки може створювати негативний клімат в колективі, спричиняти появу 

опору майбутньому розвитку. Адже дуже важливо вчасно виявляти працівників даного типу, 

щоб вчасно вжити заходів щодо удосконалення кадрового управління та мотивування праці 

працівників. Виявлення тенденції демотивації персоналу цілком можливо завдяки певним 

методами діагностики. Це може бути періодичне інтерв'ювання, тестування, опитування, 

спостереження, бесіди. З огляду на це, запропонуємо управлінські кроки у напрямку роботи з 

демотивацією персоналу (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Управлінські кроки у напрямку роботи з демотивацією персоналу 

 

Посилаючись на вище сказане, потрібно додати, що мотивація персоналу бонусами 

або преміями не завдасть бізнесу таких збитків, як більшість вважає, тому що такі типи 

мотивації підвищують продуктивність не окремого робітника, а всього відділу та приносять 

ще більше прибутку та мотивує виконувати більше задач поставлених керівництвом. Також 

знизити рівень демотивації можуть корпоративні збори або виїзди на активний відпочинок. 

Такі варіанти мотивації персоналу доволі часто зустрічаються у сучасних організаціях та 

виправдовують себе. Отже, для побудови ефективної системи мотивації персоналу необхідно 

задіяти якомога більше число мотиваторів і, за можливістю, виключати в роботі керівного 

складу підприємств застосування демотиваторів.  

Отже, успіх організації полягає у його персоналі, а також уміння керівника 

мотивувати своїх працівників. Для запобігання появи демотивації рекомендується, щоб 

ситуація завжди була під контролем, діагностувалася та оцінювалася відповідно до потреб як 

працівників, так і організації. Також обов’язково опрацьовувати та досліджувати 

профілактику демотивації. А саме створювати умов для задоволення потреб працівників в їх 

особистій причетності до результатів розвитку організації, сприяння прояву їх ініціативності, 

індивідуальної відповідальності, творчості та креативності, розкриттю їх потенціалу, 

визнання їх досягнень та заохочення у професійному розвитку. Персонал має розуміти та 

відчувати, що він та його здібності потрібні підприємству. 
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Персонал виступає невід’ємною частиною діяльності будь-якої установи, без якої 

вона просто не може існувати. Це люди, це єдина команда, котра працює як єдиний 

злагоджений механізм задля досягнення єдиної мети компанії. Завдяки саме людям можна 

безперервно йти до кожної цілі. Чи навпаки, зруйнувати все, що було досягнуто, через одну 

єдину людину. Тому добір і відбір кадрів організації має виступати ключовою технологією у 

галузі роботи з майбутнім персоналом будь-якого підприємства. Тому вказана проблематика 

вкрай важлива та актуальна у будь-який час та в будь-яких умовах. 

Вагомий внесок у дослідження визначеної проблематики внесли вітчизняні та 

зарубіжні вчені-економісти, серед яких: М. Армстронг, А. Маслоу, П. Друкер, Н. Афанасьєв, 

О. Кібанов, Д. Баюра, В. Герасимчук, Л. Довгань, Д. Загірняк, А. Єгоршина, О. Кендюхов, К. 

Ковальська, В. Нижник, Н. Чухрай та ін.  

Залученість співробітників є одним з найважливіших показників для оцінки 

задоволеності роботою. Сьогодні співробітники хочуть бути залученими до своєї роботи, 

захопленими організацією, в якій працюють, відчувати свою приналежність і гнучкість щодо 

графіка та місця розташування. Більшість проблем, які виникають у команді, виникають 

через те, що ролі в команді не чітко визначені. Співробітники повинні знати, що від них 

очікують і за що вони будуть відповідати в новому середовищі. 

Але для того, щоб сформувати потрібну команду, котра буде працювати на благо цілі 

підприємства, потрібно правильно підбирати персонал. І тут на допомогу мають прийти 

кадрові технології. 

Кадрова технологія являє собою інструментарій управління персоналом. Змістовність 

поняття визначається через основні категорії загальної характеристики управління: мету, 

функції та принципи, завдання, форми та методи, механізми, процедури, критерії 

ефективності. Процес управління персоналом стає технологічним в тому випадку, коли 

реалізується на основі чітких, реально досяжних цілей. І для цього потрібні люди з певними 

здібностями, професією, професійним досвідом. Адже їх треба спочатку знайти на ринку 

праці, оцінити їх професійні, ділові та особистісні якості, провести відбір (процедури добору 

і відбору персоналу), ввести до складу організації (процедура наймання персоналу) і 

забезпечити їх максимальне включення в досягнення поставлених цілей, до того як 

підприємства, так і людини, із повною віддачою. 

Типова технологія відбору персоналу представлена на рис. 1. 

Метою відбору персоналу є прогнозування ефективності та трудової поведінки 

майбутніх працівників. Правильна людина в потрібному місці в потрібний час. Щоб набрати 

правильних людей, керівник повинен використовувати дійсні та надійні методи. 

Згідно з деякими дослідженнями, найбільш прийнятними методами підбору 

персоналу є наступні: 

а) зразки робіт. Вважається найкориснішим і дійсним методом. Ви надаєте 

кандидатам реальну роботу та оцінюєте їхню роботу. Вибір правильних завдань, видів 

діяльності та оцінювачів є надзвичайно важливим. Це дієвий інструмент відбору і 

кандидатам він подобається; 

б) тести на когнітивні здібності. Це психологічні тести з найбільшою валідністю для 

відбору персоналу. Вони можуть передбачити продуктивність майбутнього працівника 

краще, ніж інші тести, такі як тести особистості чи чесності. За ними вимірюють 
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різноманітні розумові здібності, такі як вербальні та математичні, здатність міркувати та 

розуміння прочитаного. Одними з найбільш поширених тестів когнітивних здібностей для 

відбору персоналу виступають: GAT-2 (тест на загальні здібності); матриці Ворона; DAT-5 

(диференційні тести на здібності). 

 
Рисунок 1 – Типова технологія відбору персоналу 

 

Інші психологічні тести, такі як тести особистості та чесності, можуть бути 

додатковим джерелом інформації, яка допоможе прийняти рішення, структуровані інтерв'ю. 

Структуровані співбесіди складаються з певного набору питань, які призначені для оцінки 

досвіду роботи, кваліфікації, навичок та мотивації, необхідних для роботи. Набір питань 

однаковий для всіх кандидатів. Структуровані інтерв’ю повинні мати стандартизовані 

критерії оцінки, щоб допомогти інтерв’юерам оцінити якість та ефективність відповідей, 

наданих інтерв’юйованими. В свою чергу, інтерв’юери повинні бути навчені тому, як 

правильно проводити структуроване інтерв’ю, досліджувати додаткову інформацію та точно 

застосовувати критерії рейтингу при оцінці кандидатів [1]. Система оцінки відповідей 

кандидатів може мати шкалу від 1 (взагалі не задовільно) до 5 (дуже задовільно), 

Найпоширенішими прийомами співбесіди при прийомі на роботу є поведінкові та ситуаційні 

співбесіди. Перші засновані на питаннях про минуле. Поведінки на попередній роботі 

передбачають майбутню поведінку та результати. Якщо продавець заробив 1 000 000 євро 

раніше, він, ймовірно, зможе зробити це знову. Якщо в минулому клерк грубо поводився з 

клієнтами, він, ймовірно, зробить це знову. 

Таким чином, найняти правильних людей для підприємства є основоположним. Щоб 

визначити найкращих кандидатів, необхідно використовувати дійсні та надійні методи 

відбору персоналу. Вони мають бути науково доведені та перевірені в польових умовах. Для 

ефективності діяльності будь-якого промислового підприємства необхідно ретельно 

вибирати персонал, оскільки помилки через недостатній професіоналізм працівника можуть 

обернутися істотними втратами, і не тільки фінансовими, а й іміджевими в діловому бізнес-

середовищі. 
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Планування обсягів реалізації в сучасному світі є одним із важливих етапів 

ефективного формування діяльності будь якого підприємства. Кожна організація має 

формувати та встановлювати свої виробничі потреби відповідно до своїх загальних 

можливостей. Не так важливо чи надає ваша компанія послуги чи продає товари, планування 

обсягів їх реалізації будуть складати підгрунтя всієї основної діяльності фірми. Тож ця тема 

є неодмінно актуальною і на теперішній час при сучасному формуванні ринку збуту товарів 

та послуг. 

Формування та основи планування обсягів реалізованої продукції розглядали низка 

вітчизняних та зарубіжних авторів, а саме В. Маскалюк, М. Алексєєва, К. Борроу, В. 

Горемикин, Н Пласков, Г. Тарасюк, А. Череп, Х. Ширенбек, та інші. В свої доповідях вони 

донесли повну суть функціонування підприємства, становлення та організацію основних її 

складових, а також сформували та відповіли на питання стосовно важливості організаційного 

планування збуту продукції. Дана тема розглядалася багатьма вченими, але саме питання 

залишається відкритим і потребує детального розгляду. 

Планування збуту продукції компанії є максимально можливий обсяг товарів чи 

послуг, які компанія може надати відповідно до рівня попиту користувачів відповідного 

сегменту ринку. В цьому плані зазначаються кількість всієї виготовленої продукції, наданих 

послуг чи виконаних робіт, які компанія планує реалізувати у майбутньому. Ці показники 

формуються не тільки як було згадано раніше за попитом та відповідною до нії пропозиції, а 

також і за формуванням загальних тенденцій та трендів ринку.  

Зокрема, вчений М. Ф. Гончар стверджує, що управлінські рішення щодо формування 

виробничої програми підприємства повинні прийматися на основі постійного моніторингу 

ринків збуту його продукції у галузевому та регіональному розрізах. [1, с. 312]. 

З кожним роком з'являється ще більше нових компаній які значно міняють своєю 

діяльністю напрямки розвитку і усіх інших підприємств. Тому сучасний ринок збуту 

продукції характеризується періодичними змінами стратегій планування своєї продукції.  

Підприємство може мати як постійні продажі так і нестабільні. Перші ж з них 

визначаються як добуток середньодобових показників фірми на плановий період впродовж 

якого для фірми ці показники будуть оптимальними. При нестабільних продажах, фірма вже 

не може встановлювати свої показники самостійно. Прикладом такої моделі є сезоні бізнеси, 

продажі яких можуть різко змінюватися в залежності від пори року, місяця, чи навіть 

конкретних днів. Не дивлячись на таке розгрупування, постійні продажі також не є стабільно 

направленні, так як цьому сприяє вищесказана постійна зміна тенденцій ринку.  

За для якісного та правильного планування своєї діяльності фірми потрібно врахувати 

такі моменти. Першою складової є дослідження загальної кон'юнктури ринку, а також 

проведення маркетингового дослідження. 

На думку відомого вченого Ф. Котлера, «маркетингові дослідження – систематичне 

визначення кола даних, необхідних у зв’язку з маркетинговою ситуацією, що постає перед 

фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати» [2, с. 118]. 

Тут відбувається дослідження основних трендів діяльності передових компаній а 

також їх вплив на усі інші структурні підрозділи. Також зазначаються сегментація та 

загальний прогноз подальшого розвитку ринку. Далі відбувається планування доцільного 

асортименту фірми та формування його внутрішніх структур.  
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На думку вітчизняного вченого В. Є. Москалюка, планування виробничої програми є 

найважливішим етапом планової роботи на підприємстві. Під ним автор розуміє «процес 

розроблення та виконання основних показників з обсягів виробництва. Номенклатуру, 

асортимент і кількісні показники продукції визначають виходячи з потреб ринку, на підставі 

яких складають план збуту продукції» [1, с. 80]. 

Наступною складовою ефективності планування фірми є комплексна оцінка 

діяльності конкурентів та доцільна до них конкурентоспроможність свого підприємства. 

Саме тому фірмі треба не тільки дивитися за наявними тенденціями, а і впроваджувати свої 

нововведення, за для створення деякої унікальності фірмі, що буде породжувати своїх 

постійних клієнтів [4]. 

Наступною складовою є планування ціни на товари та послуги. Це також є одним із 

показників постійної зміни та постійного адаптації під загальні норми в сучасних 

монопольних умовах ринкової економіки. Ціноутворення окремих підприємств вже 

складатиме основні постійні та змінні витрати а також і націнка, що передбачає собою вихід 

на точку беззбитковості підприємства. 

Останньою та заключною складовою формування ефективного планування обсягів 

реалізованої продукції фірми є комплексне прогнозування подальших напрямків дій ринку. 

Цей показник не просто так є останньою ланкою планування, бо визначивши всі стратегії 

ринку, вивчивши конкурентів, визначивши оптимальну ціну, тільки тоді можна робити 

відповідні прогнози до ходу подальших подій в сучасному конкурентному середовищі для 

будь якої організації. 

Планування обсягів реалізованої продукції на фірмі є однією з найважливіших та 

першочергових аспектів для досягання успіху та вдосконалення своєї провідної діяльності. 

Для правильної її побудови необхідно врахувати не мало факторів, починаючи з обліку 

наявних товарів, закінчуючи маркетинговими дослідженнями сегменту ринку. Але 

віднайшовши всі складові, та створивши правильну стратегію функціонування загальних 

виробничих потужностей фірми, підприємство зможе вийти на новий рівень та значно 

покращити свою результативність. 
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