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Сучасний момент економічного процвітання та розвитку позначений процесом 

глобалізації. Створення глобальної інфраструктури за допомогою глобальних комунікацій, 

засобів масової інформації та транспортних систем створює умови для доступності 

продуктів, послуг та інформації по всьому світу. Створено єдину економічну систему, де 

ринки всіх континентів взаємодіють один з одним. Глобалізація розглядає світ як єдиний 

ринок, на якому процвітають найбільш ефективні та конкурентоспроможні. Проте крайні 

версії глобалізації, як правило, не помічають невідповідності між світовою політичною та 

економічною системами. 

На глобальній арені необхідні і неминучі зміни на трьох основних рівнях [1]: 

технологічний; особистий; організаційний. 

Майбутнє буде зовсім іншим у технологічному плані. Корпорація майбутнього має 

бути адаптивною, орієнтованою на інновації, не обмеженою непотрібною ієрархією. 

Глобальна економіка базується на світі, в якому відсутність розмежування вже не мрія чи 

одна з можливостей, а реальність. Глобальна економіка має свою динаміку і свою логіку, бо 

це вже не теорія, а реальність. Акцент робиться на навчанні, тому що успіх, і навіть 

виживання тут, залежить від здатності сприймати нові погляди та відносини зі світом. 

Глобальна конкуренція стає все більш інтенсивною, вразливою та помітною. 

Глобалізація ринку вплинула на зміни у сприйнятті та досягненні конкурентних переваг. 

Конкуренція в більшості галузей стала інтернаціоналізованою, і фірми виходять на ринок за 

допомогою глобальних стратегій. Глобалізація ринку має наслідком виникнення глобальних 

фірм і глобальних індустрій - глобальна індустрія - це та, в якій стратегічне положення 

конкурентів на певному географічному або національному ринку залежить від позиції фірм в 

інших країнах світу. 

Глобальна компанія – це компанія, яка працює в більш ніж одній країні, 

використовуючи переваги у сфері досліджень і розробок, маркетингу, виробництва та 

фінансів, які недоступні вітчизняним конкурентам. Організація глобальних підприємств 

базується на централізованому підході з концентрацією прийняття рішень на глобальному 

рівні.  

Глобалізація створює можливість нових форм бізнесу та усуває бар’єри для вільної 

торгівлі різних національних економік. Характерною рисою глобалізації є те, що вона 

заохочує нерівномірне зростання. У той час як одні регіони стали ядром економічного 

прогресу, інші залишилися на периферії. Світовий ринок являє собою одну велику глобальну 

сцену, суб’єктами якої є суб’єкти господарювання, які борються за якнайкращу конкурентну 

позицію на ньому. Ми спостерігаємо швидкі зміни, нові технологічні рішення та знання, які з 

кожним днем застарівають. У таких умовах успіх на міжнародному ринку можливий для всіх 

компаній, які базують свій бізнес на знаннях та постійному підвищенні якості. Основні 

ринкові конкуренти походять з високорозвиненої економіки, і все частіше з нових 

індустріальних країн. Невеликі економіки, країни, що розвиваються, і ті, що переживають 

перехідний період, мають проблеми з входженням у міжнародні бізнес-потоки. 

Бути конкурентоспроможним означає забезпечити безперервний ріст і розвиток. 

Конкурентоспроможність економіки являє собою конкурентоспроможність її економічних 

суб’єктів, а також бізнес-середовище, яке вона готова їм надати. За словами Портера, 

конкурентоспроможність нації залежить від здатності її економіки впроваджувати інновації 

та вдосконалюватись [2].  
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Аналіз ключових факторів покращення бізнесу та можливості їх покращення є 

відправною точкою для досягнення конкурентоспроможності як кінцевої мети. 

Глобалізація змінює наші уявлення про світ. Глобальна перспектива показує, що 

зростаючі зв’язки з рештою світу означають, що наші дії мають наслідки для інших, а світові 

проблеми мають наслідки для себе. Глобалізація несе з собою можливості та виклики, 

звільняє та стримує, створює найбільші ринки та дозволяє потенційним гравцям бути 

меншими, ніж будь-коли. Глобалізація – це поширення знань та ідей, технологічний прогрес, 

розвиток бізнес-процесів або зміна способу життя. Це процес, завдяки якому ми 

переживаємо повсякденне життя, позначене розповсюдженням продуктів та ідей, яке 

стандартизується в усьому світі. Реальний процес глобалізації є хаотичним і повільним [3-4]. 

Глобалізований світ стикається з двома суперечливими тенденціями. Глобалізований 

ринок відкриває перспективи для немислимого досі багатства. Але це також підвищує 

вразливість перед політичними заворушеннями та небезпекою нового розриву між тими, хто 

є частиною глобалізованого світу, і тими, хто не є його частиною.4 Успіх нових 

індустріальних країн говорить сам за себе – компанії з нових індустріальних країн, які 

слідують сучасним тенденціям, покращуючи свій бізнес, вони стають глобальними 

конкурентами, що було неможливо навіть двадцять років тому [5-6]. 

Процес глобалізації не означає існування універсальної культури, єдиного вільного 

ринку та чіткої влади єдиного світового центру, і він не обов’язково є процесом, що веде в 

цьому напрямку. 

Глобалізація – це процес поєднання економічних і фінансових потоків на світовому 

рівні. Він являє собою прагнення до єдиного ринку та розширення економічної діяльності в 

глобальному масштабі, за межами національних кордонів, одночасно зміцнюючи 

взаємозалежність у світовій економіці. 
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В умовах ринкової економіки, яка з кожним роком все сильніше глобалізується, та 

конкуренції стратегії злиття та поглинання стають все більш популярними. Все більше 

компаній світу починають використовувати ці стратегії для отримання високої позиції в 

боротьбі з конкурентами, а також стратегії злиття та поглинання суттєво діють на розвиток 

деяких виробництв та галузей. Зовнішні умови та внутрішньогалузева конкуренція майже 

весь час примушують підприємства вбирати конкурентів або об’єднуватися з ними заради 

конкурентної першості, таких як: ріст підприємства, зниження витрат, регіональної експансії 

та інших переваг. Все частіше українські фірми стають придбаними на ринку злиття та 

поглинань. Доволі активною у національних процесах злиття та поглинання є залучення 

іноземних вкладників, які аж перевищують середньосвітовий показник. 

Більшість дослідників вважає, що в сучасних умовах підвищенної невизнченності 

світової економіки спостерігається активізація стратегії злиття та поглинання (Mergers and 

Acquisitions, далі – M&A). Так, наприклад, П. Гохан визначає термін «злиття» як «об’єднання 

різних за розмірами компаній, при якому одна компанія приєднується до іншої», а термін 

«поглинання» називає «ворожим злиттям» [1]. С. Фостер та О. Рід вважають, що злиття 

відбувається, коли одна корпорація поєднується з іншою та розчиняються в ній, а акції чи 

активи корпорації стають власністю покупця . 

Щодо вітчизняного підходу до означених процесів, то за Т. Циган злиття – це «угода, 

в результаті якої виникає об’єднання двох чи більше корпорацій, що супроводжується 

конвертацією акцій корпорацій, зливаються зі збереженням складу власників», поглинання – 

«угода, в результаті якої здійснюється передача права власності на корпорацію, яка частіше 

супроводжується заміною менеджменту придбаної корпорації зі зміною її фінансової та 

виробничої політики» [2]. 

З наведених визначень можна зробити висновки, що існує різниця у відображені 

понять, яка показує багатогранність їх природи та існування різноманітних аспектів та 

підходів.  

Компанія-мішень – це фірма, до якої поглинаюча компанія (компанія-хижак) 

звертається з відповідною пропозицією здійснити злиття або поглинання. 

Злиття та поглинання, як процес, поділяють на: горизонтальні,вертикальні; 

конгломератні; родові. 

Важливим мотивом процесу злиття та поглинання є подорожчання компанії, тобто 

головною метою проведення цієї процедури є капіталізована вартість компанії, яка була 

поглинута.  

Всі мотиви завжди передують якимось діям для отримання потрібного результату, 

тому треба виокремити та пояснити кожен з них [3].  

Синергія — це концепція, згідно з якою сукупна вартість та результативність двох 

компаній буде більшою, ніж сума окремих частин. Синергія, або як ще її називають, 

потенційна фінансова вигода, досягається шляхом об’єднання компаній та часто є рушійною 

силою злиття. Також розрізняють два основних види синергії: операційну та фінансову. 

Диверсифікація – це стратегія придбання компаній в галузях, що не є спеціальними 

для поданої. Переважно диверсифікуються компанії за двома причинами. Перша – 

стабілізувати валовий дохід та зменшити ризик для акціонерів шляхом передачі частини 

активів компанії, а друга – тому, що компанії оновлюють свої пропозиції (товари чи послуги) 

або проникають на більш перспективні ринки. 
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Теорія коригування стратегії пояснюється тим, що компанії використовують злиття та 

поглинання для швидкої адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища. Поряд із 

прискоренням технічного прогресу великі компанії використовують злиття та поглинання як 

дешевший спосіб поповнити ноу-хау та вийти на новий рівень ринку. Злиття та поглинання 

відбуваються переважно в галузях, регулювання яких значно ослаблене. До них належать 

засоби масової інформації, фінансові послуги тощо [4]. 

Проявляється теорія самовпевненості управлінців в обставинах, коли менеджери 

налаштовані занадто оптимістично оцінити потенційну синергію, в такому разі поглинаюча 

компанія зазнає збитків вище ринкових. Готовність до перемоги за будь-яких обставин може 

призвести до такої ціни придбання, яка перевищить реальну економічну вартість.  

Теорія недооцінених активів така: компанії, які бажають розширити свій бізнес, 

можуть або придбати нові основні засоби, або отримати ці активи шляхом поглинання 

компанії, ринкова вартість якої не перевищує витрати на заміщення її активів. 

Проблема агентських відносин виникає тоді, коли інтереси керівників компанії та 

акціонерів не збігаються. Це той випадок, коли менеджери володіють лише невеликою 

частиною загального запасу акцій і не мають стимулу підвищувати продуктивність роботи. 

Згідно з цією теорією, злиття відбувається для того, щоб перенести акценти з мотивів 

менеджерів на власників. 

Особливістю розвитку вітчизняного ринку злиття та поглинань останніми роками є те, 

що інвестор через нестабільну економічну ситуацію зацікавився галузями, більш стійкими до 

криз – харчовою, фармацевтичною, харчовою, машинобудівною та металургійною.  

Для розвитку процесів зі злиття та поглинання у вітчизняній економіці з метою 

підвищення її конкурентоспроможності слід вжити таких заходів: приватизацію об’єктів 

державної власності за умови дотримання прозорості; внесення змін до законодавства, що 

регулюють процеси злиття та поглинання; розвиток фондового ринку; зменшення 

податкового навантаження на підприємства в потенційно привабливих для іноземних 

інвесторів галузях. 

Таким чином, сучасні умови внутрішньогалузевої й зовнішньої конкуренції часто 

змушують компанії поглинати конкурентів або об’єднуватися з ними задля зростання, 

зниження витрат, регіонального розширення та інших конкурентних переваг. Актуальність 

глобалізаційних процесів сучасної економіки визначає популяризацію стратегії злиття й 

поглинання на світовій арені. Існують перспективи подальших досліджень на цю тему, такі 

як: розгляд світового ринку злиттів і поглинань, визначення їх сильних і слабких сторін, а 

також впровадження здобутого досвіду в економіку України. 

 

Література: 

1. Максименко А. В. Тенденції та стратегічні мотиви злиття і поглинання 

міжнародних корпорацій // Економічний часопис-ХХІ.-2013.-Вип. 9/10 (1).-С. 11-14. 

2. Ринки злиттів і поглинань: стан, проблеми функціонування і тенденції розвитку / В. 

В. Сабадаш, Д. А. Гонтар // Механізм регулювання економіки.-2015.-№ 4.С. 127-138 

3. Продіус О.І. Теоретично-методичні основи реінжинірингу бізнес-процесів // 

Економіка: реалії часу. 2016. №6 (28). С. 79-87. 

4. Стратегія тактика міжнародних злиттів і поглинань / С. Сіденко, Д. Кір'яков // 

Міжнародна економічна політика. 2012. № 1/2. С. 55-82. 

 

 

 

 

 

 

 



Секція 5. Управління змінами як нова реальність менеджменту 

143 

ВИКЛИКИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Г.В. Бей, кандидат економічних наук, доцент 

Д.А. Щур  

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

Вінниця, Україна 

 

Під дією викликів сьогодення (розвиток цифрових технологій, глобалізація, пандемія 

COVID-19) відбувається революція в управлінні оперативною і стратегічною діяльністю, в 

першу чергу, у зв’язку із потребою адаптуватись до нових умов, інтегруватись у новітнє 

цифрове середовище, досягати продуктивності незважаючи на територіальні або 

організаційні обмеження, вживати додаткових заходів для збереження здоров’я працівників 

тощо. Проте, незважаючи на важкі для багатьох зміни, необхідно пристосовуватись до 

незвичних умов та будувати нові способи підвищення продуктивності. За даних реалій 

суттєво підвищилось значення системи мотивації праці та вміння менеджера якісно її 

побудувати в командах, де робота здійснюється повністю, або частково у дистанційному 

форматі.  

Тематика побудови ефективних систем мотивації широко висвітлена у наукових 

публікаціях зарубіжних та вітчизняних науковців, які одночасно з тим, вивчали питання 

проблематики та перспектив побудови системи мотивації в умовах дистанційної роботи, 

хоча їх дослідження недостатні, що потребує ґрунтовного теоретико-методологічного 

опрацювання. 

Поняття мотивації праці з безлічі наявних визначень зводиться до процесу 

спонукання діяльності людини, спрямованої на досягнення накреслених цілей з урахуванням 

впливу сукупності внутрішніх і зовнішніх економічних, соціальних, організаційних, 

виробничих, трудових, політичних, екологічних та інших чинників [1]. При цьому мотивацію 

праці аналізують за трьома основними підходами до яких належать: теорія потреб; теорія 

очікування, справедливості; теорія підкріплення. За першим базові людські потреби є 

рушійними мотивами поведінки, котрі забезпечують визначення стимулів, що є достатніми 

для людей, щоб розпочати докладати зусилля. У теорії справедливості головна роль 

належить прийняттю рішень, що визначають доцільність прикладення зусиль для праці. 

Також, оцінюється можливість отримання бажаних результатів. За теорією підкріплення 

зусилля визначаються від того чи винагороджувалась аналогічна праця раніше з врахуванням 

зміни поведінки людей у процесі роботи. Усі ці аспекти набувають нового бачення з позицій 

організації дистанційної роботи, оскільки змінюється реальне середовище перебування 

працівника. 

Загалом під дистанційною роботою розуміють таку форму організація праці, за якої 

робота виконується персоналом не в робочому приміщенні чи не на території власника, 

уповноваженого ним органу, в певному місці обраному працівником та з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій [2]. При звичному форматі організації роботи 

(офлайн) підтримувати здорову конкурентну взаємодію в колективі, в тому числі 

перебуваючи у безпосередньому контакті із підлеглими, активно взаємодіючі, спільно 

вирішуючи складні завдання, створюючи позитивну атмосферу на робочому місці, набагато 

легше, ніж при впровадженні дистанційного (онлайн) робочого процесу. Перебуваючи вдома 

працівники не відчувають тиску конкуренції, потреби у досягненні результатів, а також дії 

звичних стимулів у вигляді більш комфортних робочих умов, можливості додаткового 

відпочинку тощо.  

Одночасно з тим, система мотивації в умовах дистанційної роботи містить наступні 

переваги для працівника: розширює способи реалізації себе у професії; є економічною в 

плані часу та транспортних витрат; можливо виконувати як професійні, так і домашні 
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обов’язки; відсутність корпоративних вимог, котрих необхідно дотримуватись під час роботи 

в офісі; гнучкий графік роботи. Як свідчать дослідження Інституту економіки Чиказького 

університету за 2021 рік, близько 30% людей наголошують на більш високому рівні 

продуктивності при дистанційній роботі, а 32% взагалі планують звільнитись при відсутності 

можливості працювати дистанційно. Ще 36% не бачать альтернативи роботи в офісі. Але в 

той же час, 55% роботодавців не є готовими до швидкого впровадження такого формату [3]. 

Побудова ефективної системи мотивації в сучасних умовах лише частково може 

спиратись на певні з визначених підходів, адже зустрічається із багатьма викликами вже на 

початковій стадії впровадження. Першочерговою залишається проблема недосконалого 

нормативно-правового регулювання дистанційної зайнятості [4], недостатня відповідність 

законодавства міжнародним стандартам і відповідно наявності гарантій захисту дистанційної 

роботи. З іншого боку, дистанційна робота містить значний обсяг особистої свободи для 

працівника, зокрема у способі виконання робочих завдань, що може призвести до деградації 

його професійних якостей, недієвості існуючих систем контролю та методів управлінського 

впливу. Окрім того, розбіжність у сприйнятті організаційних і особистісних цілей може 

призводити до проблеми із підтримкою ефективності роботи та згуртованістю команди на 

високому рівні. Суттєво підсилює дану проблему відсутність прозорості у діяльності різних 

структурних елементів організації, що при дистанційній роботі призводить до зниження 

рівня довіри між працівниками.  

Щодо самих працівників – основною проблемою дистанційної роботи вважається 

перевтома, яка підсилюється потребою участі у значній кількості онлайн-нарад, розмиванням 

часу на виконання робочих завдань, відсутністю робочої атмосфери [5]. Для вирішення цієї 

проблеми необхідний чіткий графік проведення нарад з врахуванням людського фактору, 

сприяння організації у облаштуванні власного робочого простору, дотримання дедлайнів. 

Окрім того, система менеджменту має бути розроблена таким чином, щоб під час роботи 

стало можливим концентруватись на досягненні однієї мети за певний період часу (чітка 

структризація порядку організації праці і послідовності виконання завдань, розмежування 

пріоритетів). Окрему увагу варто приділити різниці у часових поясах при роботі 

міжнародних команд, що не повинно створювати перешкод або незручності спільної 

взаємодії (зокрема, завдяки застосуванню спеціального програмного забезпечення).  

Таким чином, при всіх зручностях дистанційної роботи вона має ряд безсумнівних 

переваг, що дозволить значно підвищити ефективність діяльності персоналу за умови 

врахування її особливостей при розробці системи мотивації. До цього переліку відносяться 

як методи організаційного, так і особистісного впливу, що в кінцевому результаті дозволить 

успішно поєднувати управління як офлайн, так і ондайн форматом роботи.  
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Добре організована програма вдосконалення бізнес-процесів може дати підприємству 

багатозначні результати, до того ж процесний підхід дає можливість не формально, а 

фактично підвищити його ефективність. Підприємство визначається як система з 

численними взаємозалежними процесами всередині, які за допомогою свого функціонування 

встановлюють стан цілої організаційної системи. Процесний підхід розглядає всю діяльність 

компанії як безліч взаємодіючих процесів, які проходять через організаційну структуру 

підприємства і здійснюють мету його існування. Удосконалення бізнес-процесів 

підприємства являє собою крім виконання працівниками своєї функціональної діяльності, 

також постійне її удосконалення. Сенс цього чистого процесу знаходиться всередині нього 

самого і полягає у тому, щоб щодня робити щось краще, ніж учора [1]. Таке бачення 

удосконалення суттєво розширює методичний базіс управління та удосконалення бізнес-

процесів та використовує такі методи швидкий аналіз рішення; ідеалізація 

процесу;бенчмаркінг; перепроектування процесу; реінжиніринг. Перспективою подальших 

досліджень є розробка етапів впровадження методів та інструментів удосконалення бізнес-

адміністрування в практику бізнес-діяльності. 

Бенчмаркінг процесу – це порівняльний аналіз підприємства, що розглядається з 

лідируючими підприємствами, які знаходяться в даній галузі [2]. Перепроектування процесів 

є ще одним методом удосконалення у бізнес-адмініструванні. Перепроектування процесу 

ґрунтується на зосередженні уваги на одному процесі, який, як правило, вже добре працює, 

але вимагає зміни або поліпшення на прохання споживача. 

Ідеалізація процесів бізнес-адміністрування полягає в спробі виробити ідеальні бізнес-

процеси. Після їх розробки, потрібно виділити ті ділянки, де немає можливості 

безпосередньо реалізувати їх на практиці. Використання даного методу удосконалення 

процесу вимагає абстрагування, уявити певний бізнес-процес в ідеальному його вигляді. 

Реінжиніринг – це спосіб кардинальної перебудови бізнес-процесів в компанії, що проходить 

з  кардинально якісними змінами в діяльності конкретної організації, які визначаються 

скачко подібним перепроектуванням елементів фінансової, виробничої, маркетингової, 

логістичної, ресурсної, кадрової, інформаційної та екологічної складових організаційно-

економічного механізму підприємства і включає адаптацію підприємства до ринкової середи, 

що постійно змінюється [3]. 

Підтримання успіху та конкурентоспроможності підприємства на належному рівні 

портебує постійного покращення процесів бізнес-адміністрування, що дозволяє знизити 

витрати, збільшити дохід, покращити мотивацію серед співробітників та збільшити кількість 

задоволених клієнтів. Управління процесами бізнес-адміністрування підтримує всі аспекти 

операцій для режиму оптимальної роботи, що можливо лише за умови використання 

комплексного підходу до бізнес-адміністрування, який інтегрує ситуаційний, фунціональний, 

процесний, системний підходи. 
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