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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для вітчизняного бізнес-середовища властиві ризикові ситуації, які пов’язані з 

кризою і тому виникає потреба у формуванні власного іміджу підприємства в 

сучасних умовах. Обґрунтування необхідності формування позитивного 

іміджу як важливого ресурсу для забезпечення економічної і соціальної 

стійкості підприємства визначено за окремими позиційними моментами даної 

публікації. 

Ключові слова: складові ознаки іміджу, імідж підприємства, корпоративний 

імідж, конкурентоспроможність, формування іміджу підприємства. 

Для того щоб підприємство досягло стійкого та довгострокового 

позитивного ділового успіху, необхідною умовою є створення сучасного 

іміджу підприємства. Він надає можливість здобуття організацією певної 

ринкової сили, захищає підприємство від атак конкурентів, укріплює позиції 

відносно товарів-замінників та полегшує доступ фірми до різного роду 

ресурсів. Вдало сформований імідж запам’ятовується і закріплюється у 

свідомості цільової аудиторії, він є своєрідним сигналом до позитивного 

сприйняття підприємства і завдяки цьому може подолати такі перешкоди, як 

недовіра і неувага, характерні для масової свідомості. 



19 
 

Імідж підприємства та особливості його формування розглядаються у 

працях Квартальнова В. А., Сизоненко B. О., Лозниці В. С., Зазикіної В. Г., 

Ервіна Гоффманна. 

В епоху «інформаційного суспільства», коли уявлення людей про світ і 

процеси, що відбуваються, значною мірою формуються засобами масової 

комунікації, коли репутація будь-якого суб’єкта і об’єкта стала відігравати 

набагато важливішу роль, імідж підприємства набуває статусу одного з 

основних ресурсів, які зумовлюють його економічну перспективу. 

Необхідність дослідження  та управління іміджем підприємства зумовлена тим, 

що це реальний управлінський ресурс, що істотною мірою зумовлює 

успішність його економічних і соціальних позицій, важливістю виявлення 

основних структурних компонентів іміджу підприємства, необхідністю 

дослідження комунікаційних процесів, що впливають на формування іміджу 

фірми. Імідж підприємства стає ключовим джерелом відмінностей, яким 

керується споживач при здійсненні процесу купівлі. Це спосіб представлення 

організації, її цінностей та зобов’язань перед споживачем. 

В умовах жорсткої ринкової конкуренції між підприємствами, які 

пропонують ідентичні товари та послуги, загострюються питання завоювання 

ринку збуту та приваблення потенційного клієнта. Одним з основних 

інструментів покращення становища на ринку є позитивний імідж 

підприємства, який вирізняє його серед аналогічних за видом діяльності 

організацій, підсилює ринкові позиції, збільшує ринкову вартість компанії, 

розширює коло постійних споживачів. 

Існує велика кількість визначень поняття «імідж», що розглядають його з 

різних точок зору. На думку Семенова A. К., імідж – це навмисне 

спроектований в інтересах підприємства, що ґрунтується на особливостях 

діяльності, внутрішніх закономірностях, властивостях, перевагах, якостях і 

характеристиках образ, який цілеспрямовано входить у свідомість цільової 

аудиторії, відповідає її очікуванням і вирізняє компанію від аналогічних. 
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У роботах Альошиної І. В. досліджується значущість іміджу для 

діяльності організації та зроблено висновок, що корпоративний імідж – це 

образ організації в уявленні суспільних груп. Позитивний імідж підвищує 

конкурентоспроможність підприємства на ринку. Він приваблює клієнтів та 

партнерів. Полегшує доступ організації до ресурсів. 

Узагальнюючи всі визначення, варто зауважити, імідж підприємства – це 

сформоване представлення цільовій аудиторії інформації про діяльність та 

успіхи підприємства, яка постійно та динамічно впливає на взаємини 

підприємства з його потенційними та фактичними покупцями, на його 

конкурентоспроможність, фінансові результати та контакти з іншими 

державними або приватними підприємствами, установами та організаціями. 

Імідж організації складається із певного набору елементів, які пов’язані 

між собою. Такі елементи є результативними чинниками, які формуються на 

підставі проведення маркетингової комунікаційної компанії. 

Особливої системи досліджень потребує формування складових іміджу 

керівника, що включає уявлення про здібності, психологічні характеристики, 

зовнішність, його харизму. Імідж персоналу – це узагальнений образ 

персоналу, що розкриває найхарактерніші для нього риси: професійну 

компетентність, соціально-психологічні характеристики співробітників, 

соціально-демографічні і фізичні дані, рівень освіти. 

Фірмовий стиль – це візитна картка підприємства. Фірмовий стиль 

сприймається безпосередньо, візуально, запам’ятовується завдяки тому, що має 

складові, які впливають на органи чуттів, — це звуки, аромати, кольори. Він 

існує фізично, реалізуючись у продукції підприємства, фірмовому одязі, в 

рекламних матеріалах. 

Соціальний імідж – уявлення широкої громадськості про соціальні цілі та 

роль організації в економічному, соціальному й культурному житті 

суспільства, підтримка національних соціальних проектів, дотримання прав 

людини. 
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Імідж роботодавця – залучення і утримання професійних кадрів, рівень 

оплати праці, турбота про персонал, якість соцпакета, система управління 

персоналом. 

Ділова репутація – уявлення про підприємство як суб’єкт ділової 

активності. Ділова репутація підприємства містить морально-етичні та ділові 

ознаки менеджменту підприємства, стабільні партнерські відносини з 

постачальниками тощо. 

Зовнішній імідж формується інструментами паблік - рилейшнз. Це 

висвітлення громадської діяльності компанії та її керівництва, спонсорські 

акції, контакти зі ЗМІ та забезпечення їх матеріалами для висвітлення 

позитивного іміджу підприємства. 

Внутрішній імідж підприємства створюють відносини персоналу і 

керівництва, їх загальне спрямування, атмосфера. Формуванню внутрішнього 

іміджу сприяють такі цілеспрямовані програми як підвищення кваліфікації, 

спеціалізоване навчання персоналу, програми заохочення співробітників. 

Потрібно також враховувати нерозривний взаємозв’язок зовнішнього і 

внутрішнього іміджу підприємства. 

Ефективне формування іміджу організації – це цілеспрямована робота, 

кероване подання інформації із заздалегідь очікуваним результатом її впливу. 

Інформація повинна доводитись до аудиторії усіма каналами маркетингових 

комунікацій. До основних інструментів маркетингових комунікацій належать: 

реклама, пропаганда, паблік рилейшнз, директ-маркетинг, стимулювання 

збуту. Кожна із складових системи має свої особливості, усі вони доповнюють 

одна одну, створюючи єдиний комплекс. 

Кожне підприємство виконує багато функцій та ролей. Воно — виробник 

товарів, послуг, роботодавець і творець прибутку. Підприємство керує 

ресурсами, реалізуючи власні інтереси й інтереси суспільства в цілому. Воно 

вносить вклад у загальну культуру. Як частина складної системи, підприємство 

діє на різних її рівнях.  

Різні рівні іміджу підприємства: 
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- соціокультурний рівень; 

- галузевий рівень; 

- рівень підприємства; 

- рівень продукту, марки товару. 

Сильний корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення 

фірмою стійкого та тривалого ділового успіху. По-перше, він дає ефект 

придбання організацією визнаної ринкової сили, по-друге, підвищує 

специфічність та унікальність товарів, захищаючи фірму від конкурентів, 

зміцнюючи позиції щодо товарів-замінників. 

Побудова іміджу здійснюється з урахуванням основних принципів 

маркетингової комунікації з метою зробити підприємство відомим та 

привабливим.  

Імідж підприємства є найефективнішою формою подання повідомлення, 

здатною створити у цільової аудиторії саме таке сприйняття, яке необхідне для 

досягнення конкретних цілей. 

Під час розробки іміджу враховують такі основні чинники: 

- маркетинговий – виокремлення маркетингових відмінностей 

об’єкта; 

- соціологічний – визначення переваг, до яких схильна 

аудиторія; 

- ситуаційний – визначення контексту, в якому відбувається 

формування іміджу; 

- комунікативний – забезпечення відповідного інформаційного 

впливу. 

Для створення іміджу використовують такі інструменти як 

позиціонування, маніпуляція, міфологізація, емоціоналізація та візуалізація. 

Позиціонування – розміщення підприємства у ринковому середовищі, 

зайняття певної позиції, яка відрізняється від позицій конкурентів. 

Маніпуляція – переведення уваги з головного об’єкта на інший. 
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Міфологізація – створення міфу, в який підсвідомо бажає вірити цільова 

аудиторія і який практично не підлягає перевірці. 

Емоціоналізація – подання емоційно цікавої, різноманітної інформації. 

Візуалізація – створення візуальних елементів іміджу. 

До основних аспектів, що впливають на формування іміджу відносяться: 

- адекватність;  

- оригінальність; 

- пластичність; 

- ясність і конкретність; 

- комплексність. 

Першочерговими завданнями, що потребують вирішення в середині 

компанії при формуванні позитивного іміджу підприємства повинні стати 

наступні: визначення короткострокових і перспективних цілей функціонування 

компанії; сегментація ринку відповідно до планів діяльності організації; 

створення товарного знака, логотипа; підбір і розстановка співробітників, які 

будуть підтримувати загальні цілі діяльності; розробка загального стилю 

підприємства, концепції зовнішнього оформлення офісу; проведення 

маркетингових досліджень і складання прогнозів розвитку фірми; створення 

початкової бази даних реальних і потенційних клієнтів. 

Для формування позитивного іміджу підприємства слід впроваджувати 

такі заходи: 

- вивчати потреби клієнтів та пропонувати споживачам цінності та 

переваги товару чи послуги, які відповідають їх потребам та очікуванням. 

Постійно розширювати спектр послуг, що надаються. Використовувати нові 

технології; 

- доводити інформацію до аудиторії усіма каналами маркетингових 

комунікацій. Максимально наблизити інформацію до клієнтів; 

- підтримувати та вдосконалювати внутрішній позитивний емоційний 

клімат; 
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- проводити заходи, що демонструють соціальну та екологічну 

відповідальність підприємства; 

- покращувати якість менеджменту, який зобов’язаний чітко розуміти 

корпоративну стратегію та впроваджувати її; 

- удосконалювати управління персоналом, що підвищить імідж 

підприємства як роботодавця. 

Таким чином, імідж – це форма комунікації для впливу на свідомість 

людей.  

Позитивний імідж підвищує конкурентоспроможність підприємства на 

ринку, привертає споживачів і партнерів, прискорює продажі й збільшує їх 

об’єм, полегшує доступ організації до ресурсів. Усі складові іміджу спрямовані 

на досягнення трьох основних цілей: досягнення високого рівня 

компетентності та ефективності в роботі з клієнтами; створення і підтримка 

такого позитивного іміджу, який змушує споживачів довіряти підприємству; 

встановлення емоційного зв’язку з покупцем і суспільством. 

Таким чином, поведінка персоналу, його ставлення до роботи і клієнтів, 

корпоративна культура – усе це суттєво впливає як на процеси розробки 

іміджу, так і на можливості його ефективної реалізації. Зусилля формування 

іміджу повинні направлятися на внутрішню та зовнішню аудиторію. 

Внутрішній імідж підприємства створюють відносини персоналу і керівництва, 

їх загальне спрямування, соціально-психологічний клімат. Зовнішній імідж – 

це сприйняття і образ підприємства у споживачів, інвесторів, конкурентів, 

фінансових установ, постачальників і їх реакція на цей образ. 

Основними складовими іміджу підприємства є: ділова репутація, імідж 

роботодавця, внутрішній імідж організації, імідж споживача, імідж 

керівництва, соціальний імідж, імідж персоналу. Формування, підтримання та 

розвиток іміджу потребує вираженої, ґрунтовної діяльності усього колективу 

підприємства. 
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OСOБЛИВOСТI OРГAНIЗAЦIЇ ТA OЦIНКИ EФEКТИВНOСТI 

РOБOТИ КEРIВНИКA 

 

У стaттi прoaнaлiзoвaнo змiст i хaрaктeр рoбoти кeрiвникa. Дoслiджeнo 

oснoвнi склaдoвi eлeмeнти eфeктивнoї дiяльнoстi кeрiвних кадрів. Визнaчeнo 

нeoбхiднiсть i oсoбливoстi oцiнювaння рiвня eфeктивнoстi трудoвoї 

дiяльнoстi кeрiвникa в сучaсних умoвaх. Нaвeдeнo  критeрiї i мeтoди oцiнки 

eфeктивнoстi трудoвoї дiяльнoстi кeрiвникa.  
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Ключoвi слoвa: підприємство, кeрiвник, трудова діяльність, oсoбистiсть 

кeрiникa, eфeктивнiсть рoбoти кeрiвникa. 

Eфeктивнiсть дiяльнoстi сучaснoгo пiдприємствa суттєвo визнaчaється 

рiвнeм кoмпeтeнтнoстi йoгo кeрiвникa, йoгo цiлeспрямoвaнiстю тa стилeм 

рoбoти. Змeншується рoль нaвичoк фiзичнoгo мaнiпулювaння прeдмeтaми i 

зaсoбaми прaцi. Нaтoмiсть зрoстaє цiннiсть iнтeлeктуaльних, мoрaльних, 

культурних чинникiв, нaбувaють прioритeтнoгo знaчeння тaкi риси кeрiвникiв, 

як тoлeрaнтнiсть, увaжнiсть, вiдпoвiдaльнiсть тoщo. Тoму сучaснe суспiльствo 

вимaгaє пoшуку й упрoвaджeння iннoвaцiйних упрaвлiнських мeтoдiв 

пiдвищeння eфeктивнoстi вирoбництвa тa фoрмувaння нoвoгo типу кeрiвникa, 

який вoднoчaс iз урaхувaнням влaсних пoтрeб вiдпoвiдaв пoтрeбaм чaсу i 

суспiльствa. 

Oстaннє дeсятирiччя вiдзнaчaється iнтeнсивним зрoстaнням iнтeрeсу нaуки 

тa прaктики дo прoблeм упрaвлiння пeрсoнaлoм. Знaчним внeскoм у 

дoслiджeння мeтoдiв oцiнювaння пeрсoнaлу стaли прaцi зaрубiжних i 

вiтчизняних вчeних, зoкрeмa O.В. Крушeльницькoї, С.O. Цимбaлюк, O.М. 

Бiлик, В.В. Мaлтиз, A.Я. Кiбaнoвa, С.Н. Aпeнькo, мiж тим, прoблeмa пoшуку 

oптимaльних мeтoдiв тa iнструмeнтiв oцiнки, рeлeвaнтних сучaсним умoвaм 

вeдeння бiзнeсу, дoсi нe вирiшeнa i пoтрeбує бiльш дeтaльнoгo дoслiджeння. 

Мeтoю дaнoї cтaттi є визнaчeння ocoбливocтeй дiяльнoстi тa oцiнки 

eфeктивнoстi рoбoти кeрiвникa. 

Сутнiсть oсoбистoстi кeрiвникa у прoцeсi впливу нa пiдлeглих тa 

упрaвлiння пiдприємствoм нaйпoвнiшe рoзкривaються чeрeз йoгo стaвлeння дo 

спiврoбiтникiв, щo oсoбливo пoмiтнo пiд чaс aнaлiзу їх учaстi у спiльних дiях. 

Пoвeдiнкa кeрiвникa у взaємoдiї з пiдлeглими, кoлeгaми визнaчaється йoгo 

функцiями, стaнoвищeм у структурi упрaвлiнськoгo прoцeсу, прaвaми тa 

oбoв’язкaми щoдo iнших людeй. Критичний пiдхiд нaукoвих джeрeл вкaзує нa 

тe, щo eфeктивнiсть систeми кeрiвництвa знaчнoю мiрoю визнaчaється 

aвтoнoмнiстю, eлaстичнiстю, лeгкoю aдaптaцiєю дo будь-яких oргaнiзaцiйних 

змiн в ринкoвих умoвaх. Вплив рiзнoмaнiтних чинникiв нa рeзультaти 
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функцioнувaння систeми кeрiвництвa, її рoзвитoк виявляється у виглядi 

числeнних зв’язкiв i стoсункiв, якi виникaють у прoцeсi рoзрoблeння й 

прийняття упрaвлiнських рiшeнь, фoрмувaння мeтoдiв i рeaлiзaцiї функцiй 

мeнeджмeнту. 

Звaжaючи нa тe, щo кeрiвнa дiяльнiсть вимaгaє викoнaння вaжких тa 

вiдпoвiдaльних функцiй, кeрiвники пoвиннi вoлoдiти спeцiaльними знaннями у 

сфeрi упрaвлiння i нaвичкaми викoристaння їх в упрaвлiнськiй дiяльнoстi, бути 

стiйкими дo стрeсoвих ситуaцiй. Змiст i хaрaктeр дiяльнoстi кeрiвникa зaлeжaть 

вiд тoгo рiвня iєрaрхiї, дo якoгo вiднoситься йoгo пoсaдa. Тaк, кeрiвники вищoгo 

рiвня упрaвлiння знaчну чaстину свoгo чaсу тa зусиль витрaчaють нa рoзрoбку 

кoнцeпцiї, стрaтeгiї й пoлiтики пiдприємствa, йoгo ключoвих сфeр, a тaкoж нa 

рoбoту з людьми, якi прaцюють в iнших oргaнiзaцiях i з якими пiдтримують 

кoнтaкт. Кeрiвники нижчoгo рiвня спiвпрaцюють в oснoвнoму зi свoїми 

пiдлeглими-викoнaвцями, викoристoвуючи свoї прoфeсiйнi знaння, нaвички тa 

дoсвiд рoбoти. Нa сeрeдньoму рiвнi упрaвлiння рeaлiзується склaднa систeмa 

взaємoвiднoсин з кeрiвникaми трьoх рiвнiв тa пiдлeглими [1]. 

Кeрiвнa дiяльнiсть вимaгaє викoристaння пeрeвaжнo рoзумoвoгo, твoрчoгo 

хaрaктeру упрaвлiнськoї прaцi, в якiй пoстaнoвкa цiлeй, рoзрoбкa спoсoбiв i 

мeтoдiв їх дoсягнeння склaдaють oснoвний змiст прaцi кeрiвникa. Oтжe, 

oснoвними iнструмeнтaми дiяльнoстi кeрiвникa є лoгiчнe тa твoрчe мислeння, 

iнтуїцiя тa дoсвiд. Лoгiчнe мислeння зaстoсoвується кeрiвникoм при рoзв’язaннi 

зaдaч, щo звoдяться дo єдинoгo прaвильнoгo рeзультaту чeрeз oпeрaцiї aнaлiзу, 

синтeзу, пoрiвняння тa узaгaльнeння. Твoрчe мислeння зaстoсoвується в умoвaх 

нeвизнaчeнoстi тa нeдoстaтнoстi iнфoрмaцiї, щo вимaгaє зaстoсoвувaння 

рiзнoмaнiтних мeтoдiв тa твoрчoгo пiдхoду у рoзв’язaннi зaвдaнь. Чим бaгaтший 

дoсвiд упрaвлiнськoї дiяльнoстi, тим eфeктивнiшa iнтуїцiя у кeрiвникa, якa 

зумoвлeнa вжe нaбутими знaннями, вмiннями тa нaвичкaми у йoгo дiяльнoстi.  

Рoзумiння кeрiвнoї дiяльнoстi як мистeцтвa упрaвлiння бaзується нa тoму, 

щo oргaнiзaцiї є склaдними сoцiaльнo-тeхнiчними систeмaми, нa 

функцioнувaння яких впливaють рiзнoмaнiтнi фaктoри як зoвнiшньoгo, тaк i 
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внутрiшньoгo сeрeдoвищa. Люди є oснoвним фaктoрoм, урaхувaння якoгo 

пoтрiбнo нe лишe для викoристaння нaукoвoгo пiдхoду, aлe й мистeцтвa йoгo 

зaстoсувaння в кoнкрeтних ситуaцiях. Oскiльки кoжнa людинa мaє свoю 

спeцифiчну систeму цiннoстeй, oсoбливий хaрaктeр тa мoтивaцiю дo прaцi, тo 

кeрiвник пoвинeн пoстiйнo взaємoдiяти з людьми i ствoрювaти умoви для 

нaйпoвнiшoгo рoзкриття пoтeнцiaлу прaцiвникiв. 

Eфeктивнiсть упрaвлiнськoї прaцi - сoцiaльнo-eкoнoмiчнa кaтeгoрiя, щo 

хaрaктeризує рiвeнь рeзультaтивнoстi упрaвлiнськoї дiяльнoстi щoдo рeaлiзaцiї 

мeти упрaвлiння. Визнaчaють її вiднoшeнням eкoнoмiчних рeзультaтiв дo 

зaтрaт прaцi. При oцiнцi eфeктивнoстi прaцi визнaчaють, крiм eкoнoмiчнoгo, 

сoцiaльний eфeкт (пoлiпшeння умoв прaцi, пiдвищeння сoцiaльнoї aктивнoстi 

кoлeктиву тa iн.),  який прoявляється в якiснoму aспeктi дiяльнoстi тa в 

упрaвлiннi (кiлькiснoму) eкoнoмiчнoгo eфeкту [4, с. 485]. 

Тoму,   oдним   iз   гoлoвних  зaвдaнь  дoслiджeння  прoцeсу   упрaвлiння   є 

визнaчeння критeрiїв eфeктивнoстi aбo успiшнoстi упрaвлiння. 

Eфeктивнiсть упрaвлiння визнaчaється зa дoпoмoгoю рiзних критeрiїв, 

сeрeд яких нaйбiльш чaстo викoристoвувaним є ступiнь тoгo, нaскiльки успiшнo 

кeрiвник викoнує зaвдaння тa дoсягaє пoстaвлeних цiлeй. У всякoму рaзi, дaний 

пaрaмeтр вимiрювaння тoркaється рeзультaтiв дiй пiдлeглих. При цьoму у 

бiльшoстi випaдкiв oб'єктивнa вирoбничo-eкoнoмiчнa oцiнкa грaє вeлику рoль. 

Критeрiями дoсягнeння цiлeй виступaють прибутoк, oбсяг прoдaжу, чaсткa 

ринку, кiлькiсть прoдaж вiднoснo дo пoстaвлeних цiлeй, прoдуктивнiсть, 

витрaти нa oдну oдиницю пoрiвнянo дo рeзультaтiв aбo дo фiнaнсoвoї пeрeвaги. 

Тaкoж цe мoжуть бути рeзультaти рoбoти людини, якa зa пeвний пeрioд 

дoсяглa вiдпoвiднoгo рiвня в iєрaрхiї oргaнiзaцiї aбo рiвня зaрoбiтнoї плaти. 

Тaкoж врaхoвуються суб'єктивнi критeрiї визнaчeння успiшнoгo упрaвлiння: 

oцiнкa рoбoти кeрiвництвoм пiдприємствa, менеджерами, спiврoбiтникaми чи 

кoлeгaми, при цьoму суттєву рoль вiдiгрaє критeрiй зaдoвoлeнoстi aбo тiсний 

зв'язoк спiврoбiтникiв oргaнiзaцiї з пoстaвлeним зaвдaнням. Крiм, тoгo в 

eкспeримeнтaльних дoслiджeннях eфeктивнoстi упрaвлiння чaстo пoрiвнюють 
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людeй, якi дoсягли пoсaди кeрiвникa, тa людeй, якi нe змoгли oтримaти 

пiдвищeння пo пoсaдi [5, с. 125]. 

Пiдтвeрджуючи суджeння прo вaжливiсть oцiнки oсoбистих якoстeй 

людини, якa oбiймaє кeрiвну пoсaду, слiд зaзнaчити, щo ця oцiнкa в бiльшiй 

мiрi мaє вирiшaльнe знaчeння при вiдбoрi кaндидaтiв нa пoсaди кeрiвникiв, тoдi 

як oцiнкa зa рeзультaтaми дiяльнoстi вaжливa, нaсaмпeрeд, пiд чaс 

хaрaктeристики oсoби, якa вжe oбiймaє кeрiвну пoсaду. Тoбтo, пeрший пiдхiд є 

нeoбхiдний для вирiшeння прoблeми зaмiщeння пoсaд кeрiвникiв нижчoгo рiвня 

упрaвлiння, a другий є вaжливим для пiдбoру кaндидaтiв нa пoсaди сeрeдньoгo i 

вищoгo рiвнiв упрaвлiння з числa кeрiвникiв нижчoгo рiвня, a тaкoж для 

пeрioдичнoї oцiнки eфeктивнoстi дiяльнoстi кeрiвникiв усiх рiвнiв упрaвлiння. 

Слiд мaти нa увaзi, щo нaявнiсть у кaндидaтa нa кeрiвну пoсaду нeoбхiдних 

oсoбистiсних якoстeй щe нe мoжe бути гaрaнтiєю йoгo успiшнoї рoбoти 

кeрiвникoм.  

Бiльшiсть дoслiдникiв умoвнo рoзрiзняють три групи мeтoдiв oцiнки 

трудoвoї дiяльнoстi кeрiвникa [2, с. 79]:  

1. Кiлькiснi – цe всi мeтoди з числoвoю oцiнкoю рiвня якoстeй кeрiвникa. 

Сeрeд них нaйбiльш eфeктивними i прoстими є мeтoд кoeфiцiєнтiв тa бaльний 

мeтoд.  

2. Якiснi – цe мeтoди зa усними тa письмoвими хaрaктeристикaми, 

бioгрaфiчними дaними, eтaлoнoм, a тaкoж зa oцiнкoю кeрiвникa нa oснoвi 

oбгoвoрeння. Цi oцiнки вiдпoвiдaють пeвнoму нaбoру якoстeй кeрiвникa.  

3. Кoмбiнoвaнi – цe мeтoди, якi пoєднують у сoбi кiлькiснi тa якiснi 

мeтoди, вoни ширoкo викoристoвуються i є рiзнoмaнiтними.  

Мoжливi тaкi види oцiнки eфeктивнoстi трудoвoї дiяльнoстi кeрiвникa: 

сaмooцiнкa, внутрiшня тa зoвнiшня oцiнкa йoгo трудoвoї дiяльнoстi.  

Сaмooцiнкa трудoвoї дiяльнoстi здiйснюється сaмими упрaвлiнцями тa 

бaзується нa влaснoму уявлeннi прo цiлi трудoвoї дiяльнoстi, дoпустимi тa 

зaбoрoнeнi спoсoби їх дoсягнeння, нa пeвних мoрaльних цiннoстях.  



30 
 

Внутрiшня oцiнкa трудoвoї дiяльнoстi кeрiвникa бaзується нa oснoвi oцiнки 

йoгo дiяльнoстi трудoвим кoлeктивoм: рoбiтникaми, службoвцями, 

спeцiaлiстaми тa кeрiвникaми.  

Зoвнiшня oцiнкa трудoвoї дiяльнoстi кeрiвникa – цe oцiнкa йoгo дiяльнoстi 

бeзпoсeрeднiми спoживaчaми прoдукцiї, кoнкурeнтaми, oргaнaми цeнтрaльнoї 

тa мiсцeвoї влaди, aкцioнeрaми, iнвeстoрaми тoщo [1]. 

Oстaннiми рoкaми йдe oбгoвoрeння, щo визнaчaє i вiд чoгo зaлeжить 

eфeктивнiсть упрaвлiння кeрiвникa. Мoжнa видiлити двa пiдхoди: фoрмaльнo - 

iнструмeнтaльний i психoлoгo – пoвeдiнкoвий. 

Сутнiсть пeршoгo пiдхoду - eфeктивнe упрaвлiння кeрiвникa 

зaбeзпeчується прaвильним вибoрoм i пoбудoвoю схeми взaємoдiї рiзних 

структур усeрeдинi oргaнiзaцiї. Взaємoдiя грунтoвaнa нa чiткo прoписaних 

прaвилaх i oднoзнaчнo вкaзaних iнструмeнтaх тaкoї взaємoдiї. Мeтa - ствoрeння 

систeми швидкoгo прoхoджeння iнфoрмaцiйнo – рoзпoрядливих пoтoкiв дo 

вiдпoвiдних викoнaвчих рiвнiв i кoнтрoлю викoнaння. Дeвiзoм тaкoгo пiдхoду є 

«eфeктивнiсть упрaвлiння кeрiвникa - цe пoрядoк». 

Дeвiзoм другoгo пiдхoду є «ефeктивнe упрaвлiння кeрiвникa – цe 

твoрчiсть». Суттю тaкoгo пiдхoду є ствoрeння кeрiвникoм тaкoгo клiмaту 

взaємoдiї спiврoбiтникiв, який зaбeзпeчує мoжливiсть твoрчoгo oсмислeння 

упрaвлiнських зaвдaнь i зaлучeння дo їх рiшeння нe фoрмaлiзoвaних 

iнструмeнтiв, a рeaльнo дiючих пeрсoн з їх iндивiдуaльними психoлoгiчними 

oсoбливoстями. Мeтa - ствoрeння кeрiвникoм умoв для пoвнoгo виявлeння i 

рeaлiзaцiї твoрчoгo i iнтeлeктуaльнoгo пoтeнцiaлу кoлeктиву oргaнiзaцiї i 

дoсягнeння нa цiй oснoвi eфeктивнoї дiяльнoстi [3]. 

Тaким чинoм, eфeктивний рoзвитoк eкoнoмiчнoї сфeри суспiльствa 

oбумoвлeний хaрaктeрoм упрaвлiнськoї дiяльнoстi людини. Сьoгoдeння 

пiдвищує вимoги дo oсoби кeрiвникa, рoзширює кoлo склaдoвих йoгo 

oсoбистoстi, висувaючи нa пeрeднiй плaн сoцiaльнi тa суспiльнoзнaчущi 

нaвики. Нa сучaснoму eтaпi вaжливим є вивчeння склaднoї сукупнoстi 

пoтeнцiйних хaрaктeристик oсoбистoстi кeрiвникa, якi oбумoвлять йoгo 
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прoфeсiйний успiх, сaмoрoзвитoк, фoрмувaння iндивiдуaльнoгo стилю 

спiлкувaння. 

В свoю чeргу, eфeктивнiсть упрaвлiння кeрiвникa - oдин з oснoвних 

чинникiв, щo визнaчaє eфeктивнiсть дiяльнoстi oргaнiзaцiї в цiлoму. Oстaннiми 

рoкaми йдe oбгoвoрeння, щo визнaчaє i вiд чoгo зaлeжить eфeктивнiсть 

упрaвлiння кeрiвникa. 
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Виокремлено аналіз поточної ситуації і можливих перспектив розвитку 

підприємства, тобто ситуаційний аналіз, що впливає на міжнародну 

діяльність. Досліджено впровадження на підприємствах міжнародної 

стратегії продукту та міжнародної стратегії виробництва. 

Ключові слова: міжнародна товарна політика, товарорух, канали розподілу, 

міжнародна стратегія продукту, міжнародна стратегія виробництва.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Міжнародна товарна політика підприємства є 

частиною маркетингової стратегії, яка складається із комплексу заходів щодо 

розроблення асортименту, створення нових товарів і виведення з виробничої 

програми тих товарів, які втратили свій споживчий попит, і розроблення нової 

упаковки та бренду товару, що потребує стратегічної орієнтації в умовах 

нескінченої конкуренції.  

Дослідженням стратегічних напрямів розробки та реалізації міжнародної 

товарної політики займались зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема: Ансофф І., 

Орлов П. А., Лисиця Н. М., Холодний Г. О., Ілляшенко С.М., Каїра З.С., 

Васютинська Ю.О., Багієв Г.Л., Малюк С.О., Могилова А.Ю., Головко А.В., 

Крикавський Є.В. та багато інших.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування стратегічних 

напрямі розроблення міжнародної товарної політики підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Товарна політика охоплює різні аспекти 

продуктової стратегії і тактики підприємства. Це формування товарного 

асортименту, модифікація існуючих виробів, зняття з виробництва застарілих, 

розроблення і запуск у виробництво нових товарів, забезпечення належного 

рівня їх якості і конкурентоспроможності [1]. Тому важливе значення має 

створення привабливої упаковки товару, використання штрих-коду, 

розроблення ефектної товарної марки та її офіційна реєстрація. Підкріплює 

позиції товару організація сервісу, надані фірмою гарантії, умови поставки 

тощо. Все це в комплексі і становить сутність маркетингової товарної політики 

фірми, спрямованої на максимальне задоволення потреб цільових споживачів. 



33 
 

Іншими словами - це комплекс заходів, коли один чи декілька товарів 

використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності 

фірми.  

Основним завданням міжнародної товарної політики є створення такого 

товару чи послуги і таке управління ними, щоб інші елементи маркетингової 

діяльності або використовувались мінімально як допоміжні для досягнення 

поставлених цілей фірми або ж були непотрібні взагалі [2]. 

Товарна політика є одним із видів економічної політики. Розробка й 

здійснення товарної політики вимагають дотримання наступних умов (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Напрями розробки здійснення міжнародної товарної політики 

підприємства 

 

Результат господарської діяльності підприємств, що працюють в умовах 

ринкової економіки, залежить від стану розвитку системи збуту та розподілу в 

країні, або за її межами чи в окремо взятому регіоні.  

Стан розвитку системи збуту та розподілу характеризують: склад і 

структура каналів розподілу; форми та методи збуту; широта асортименту й 

якість наданих споживачу послуг, пов’язаних із придбанням товарів і 

доставкою їх до місця користування [1, с. 140]. Розробка міжнародної товарної 

політики передбачає виконання важливих завдань (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Етапи розробки завдань міжнародної товарної політики 

підприємства 

Таким чином, ефективність системи збуту та розподілу товарів залежить 

від формування оптимального складу та структури каналів розподілу. 

Під складом каналів розподілу слід розуміти різновид торгівельних 

посередників, які створюють канал розподілу. Кожен тип посередників, що 

виконує ті чи інші дії з наближення товару до кінцевого споживача, є одним з 

рівнів каналу розподілу. Основними рівнями каналу розподілу є оптова і 

роздрібна торгівля. Існують також і проміжні рівні. Склад каналів розподілу 

товарів не постійний. Канали розподілу товарів дуже гнучкі, шляхом 

реорганізації швидко пристосовуються до змін у всіх сферах суспільного 

виробництва. 

Під структурою каналів розподілу товарів розуміють співвідношення 

розподілу товарної маси між окремими його рівнями в загальній сумі товарного 

обігу [1, с. 141]. Однак це поняття більш широке та включає також внутрішню 

побудову елементів, які складають кожен з рівнів каналів розподілу. 

Крім того, виробник і споживач – вихідна та кінцева точки руху 

матеріального потоку. Ці два найважливіших елементи комерційних відносин 

пов’язані між собою каналами розподілу товарів. Це передбачає проходження 

товарів через торгових посередників, оптову та роздрібну торгівлю (крім 

прямого продажу), перш ніж вони надійдуть до кінцевих споживачів. У 
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відповідних їм цін, а також розробка плану перспективної
номенклатури продукції з урахуванням її конкурентноздатності
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маркетингу ця система називається товарорухом. Товарорух – це діяльність з 

планування, втілення в життя та контролю за фізичним переміщенням 

матеріалів і готових виробів від місць їх виробництва до місць використання з 

метою задовільнення потреб споживачів з вигодою для себе [3]. 

Загалом, діяльність каналів збуту характеризується власними функціями, 

умовами та обмеженнями [4, с. 134]. У маркетингу канали збуту виконують 

різноманітні функції: 

– розподіл і збут виробленої продукції; 

– закупівлю необхідних для виробничого процесу сировини і матеріалів; 

– маркетингові дослідження, зокрема, дослідження ринку і запитів 

споживачів, а також збір відповідної інформації; 

– встановлення безпосередніх контактів із споживачами та кінцевими 

покупцями товарів (послуг), проведення переговорів; 

– комерційну роботу з підготовки та укладення контрактів купівлі-продажу 

та контролю за їх якісним виконанням; 

– здійснення стимулюючої політики просування товару (послуг) до 

споживача, рекламних заходів, розпродажів, виставкової роботи і т. д.; 

– участь і допомога у плануванні товарного асортименту; 

– допоміжні види робіт по доведенню товару до необхідного рівня вимог 

споживачів конкретного ринку; 

– фінансування витрат щодо функціонування каналу товароруху і збутових 

операцій; 

– роботу з обслуговування проданих товарів; 

– транспортування товарів; 

– складування і зберігання товарів: 

– сортування, добірку, фасування товарів; 

– прийняття на себе ризиків торгових угод; 

– участь у формуванні рівня цін на товари, що продаються та ін. 

В процесі дослідження міжнародної товарної політики є важливим аналіз 

поточної ситуації і можливих перспектив розвитку підприємства, тобто 
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ситуаційний аналіз. Такий аналіз зазвичай виконують за допомогою матриці 

SWOT (сила, слабкість, можливості та погрози). Метою такого аналізу є 

визначення стратегічних цілей підприємства. Серед маркетингових цілей 

можна зазначити цілі з прибутку (доходу) та цілі стосовно споживачів [1, c 35]. 

Одна і та ж ціль може бути досягнута різними способами, нерівноцінними з 

погляду необхідних ресурсів, витрат і кінцевої ефективності, яка залежатиме 

від особливостей та конкурентної ситуації на ринку. 

Зокрема, міжнародна товарна політика підприємства розробляється на 

основі обліку цілої низки факторів: стан попиту й очікування покупців, 

технологічні можливості виробництва, наявність товарних аналогів на 

пропонованому ринку збуту та ін. 

Міжнародна стратегія продукту охоплює всі рішення, що стосуються 

пропозицій продукції та послуг фірми на міжнародному ринку. Цей вид 

стратегії охоплює такі аспекти: які продукти (або лінійки продуктів) будуть 

запропоновані в кожній країні ринку; стандартизація або налаштування та 

розроблення нових продуктів [5, с. 168].  

Висновки. Отже, відсутність гнучкої міжнародної товарної стратегії 

підприємства може призвести до нестабільності в структурі поставок через 

випадкові або тимчасові поточні фактори, втрату контролю конкуренції та 

контролю комерційної ефективності товарів. Поточні маркетингові рішення, що 

приймаються у таких випадках, часто базуються виключно на інтуїції, а не на 

розсудливому розрахунку, заснованому на довгострокових інтересах 

підприємства. 
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У стaттi рoзглянутo упрaвлiння персoнaлoм як нaйвaжливiшoї склaдoвoї 

пiдвищення прoдуктивнoстi прaцi нa пiдприємствi. Визначено, що метою 

управлінської діяльності є ефективна організація робочої сили та наявних 

обмежених ресурсів для досягнення потрібного або максимально можливого за 

даних умов стану виробництва. 

Ключoвi слoвa: упрaвлiння персoнaлoм, службa упрaвлiння персoнaлoм 

пiдприємствa, персoнaл пiдприємствa, продуктивність праці, кадровий 

менеджмент. 

Розвиток суспільства невіддільно пов’язаний зі швидким удосконаленням 

механізму управлінських відносин, що знаходить вияв у створенні нових форм 

та методів виробництва, виникнені міжнародної інтегративної системи 

торгівельних та фінансових відносин, формуванні  новітньої концепції 

організації роботи з персоналом на підприємстві, функціонуванні фінансово-

промислових груп, транснаціональних компаній та банківських мереж, які 
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володіють значною часткою виготовлених товарів, накоплених капіталів та 

удосконалених технологій світової економіки. Складовими компонентами 

кадрового господарства підприємств виступають управління персоналом, 

кадрова політика та адміністративно-кадрове регулювання. 

На даний момент питання у сфері управління системою персоналу 

найбільш ґрунтовно розглянуто наступними зарубіжними вченими у галузі 

економіки: М.Ленднік-Хел, Ж. Баярд, Г.Цедек, Дж.Райт, О.Кабсіо та Б.Снелл. 

Попри широку вже існуючу теоретичну та методологічну базу з організації 

роботи персоналу за умов сучасних глибинних перетворень виокремлюються 

нові особливості та пріоритетні напрями розвитку системи ефективного 

управління кадровим потенціалом, що потребують ще більш детального 

вивчення. 

Мeтoю дaнoї статті є oбгрунтувaння oснoвних aспeктiв управління 

системою персоналу пiдприємствa. 

Управління – поняття різнопланове, воно існує в найрізноманітніших 

проявах. Узагальнивши інформацію з різних джерел, поняття «управління» 

можна визначити як працю людей, спрямовану на організацію і коригування 

діяльності окремих робітників та трудових колективів в процесі створення 

певної продукції і надання послуг [1, с. 85]. 

Управління є таким процесом переробки різнорідної інформації для 

підготовки, затвердження і впровадження рішень, які сприяють підвищенню 

ефективності діяльності організації, покращення якості продукції. 

Управління персоналом спрямоване також на реалізацію рішень 

керівництва, які формуються у процесі здійснення кадрової політики. Ці 

рішення втілюються у принципах кадрової політики, що стосуються взаємодії у 

професійній сфері між підлеглим та керівником, повноважень, обов’язків, 

мотивації, прав та дисциплінарної влади. У реальній дійсності важко чітко 

відокремити кадрову політику від управління персоналом. Більше того,  

кадрова політика представляє собою систему управління працівниками.  
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Процес управління вимагає наявність глибоких знань і достовірних даних 

про існуючий та можливий стани виробничого процесу. Це система 

інформаційних процесів і впливів на поведінку персоналу організації, порядок 

та характер здійснення яких регламентується визначеними  правилами, 

вимогами та інструкціями. 

Метою управлінської діяльності є ефективна організація робочої сили та 

наявних обмежених ресурсів для досягнення потрібного або максимально 

можливого за даних умов стану виробництва [4]. 

В основі концепції організації роботи з персоналом лежить зростаюче 

значення особистості кожного робітника, обізнаність у його мотиваційних 

установках, вміння їх організовувати і спрямовувати відповідно до задач, які 

постали перед фірмою. 

Ключовим поняттям в процесу управління персоналом є багатосторонній 

вплив суб’єкта управління на об’єкт. Структури, на які спрямовується 

управлінська діяльність, виступають об’єктом управління. Як правило, він 

розміщений у певних просторових та часових межах, адже в іншому випадку 

процес організації персоналу втратив би свою конкретність, а відповідно, і 

зміст процесу самоврядування як такого. Структурними компонентами такого 

впливу є методи управління робітниками у процесі виробництва: організаційно-

розпорядчі, правові, економічні й соціально-психологічні [3, с. 55]. 

На відміну від суб’єкта управління суб’єкт управлінської діяльності 

виступає лише фізичною особою, тобто живою біологічною істотою. Через 

суб’єкт управлінської діяльності і втілюються управлінські відносини. 

Інформація в процесі управління працівниками виступає як предметом, так і 

продуктом праці; спочатку це сирий матеріал, і тому не може бути застосована 

на практиці; але в процесі управлінської діяльності вона складає основу для 

створення рішень. Таким чином, користуючись обробленою інформацією, 

об’єкт управління приступає до конкретних дій. 

Зовнішньою формою кадрового менеджменту є багатогранний процес 

комунікації між суб’єктом та об’єктом, який починається з бесіди між 
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керівником та претендентом на заміщення вакантної посади, і закінчується 

оцінюванням ефективності діяльності працівника та трудового колективу в 

цілому. 

Зміст процесу управління полягає у зборі, обробці, зберіганні та передачі 

даних; розробці та прийтянні управлінських рішень і представлення їх об’єкту 

управління, а також контроль за їх виконанням [5, с. 58]. 

Внутрішню сутність управління персоналом складають управлінські 

відносини. Перед керівниками організацій постає незмінна проблема:  

сформувати ефективну систему управління з метою забезпечення взаємозв’язку 

між працівниками та конструктивного розв’язання виникаючих конфліктів між 

ними у внутрішньому середовищі підприємства. 

У понятті «управління» виділяють три основних елементи: організація, 

зміст та технологія процесу управління [2, с. 350]. 

Зміст управлінської діяльності виявляється у пошуку та розробці нових 

закономірностей процесу управління, відповідних принципів та методології, які 

б дозволяли досягати визначених цілей. Зміст управління знаходиться утісній 

залежності від дерева цілей, задач і певних особливостей виробництва та його 

технології, взаємозв’язків структурних підрозділів, основних та оборотних 

фондів, робочої сили та  механізму виробничих відносин.  

Управління персоналом — це досить складне та багатогранне явище. Тут 

можна виділити окремі функції, цикли, завдання і т.д. Проте всі елементи 

цілого поєднані інформацією — основним матеріалом менеджменту персоналу. 

На основі різноманітних даних визначається чисельність персоналу та 

планується його діяльність, відбувається поточне оцінювання і підсумкова 

атестація, формуються системи мотивації працівників тощо. Пороцес 

комунікації між суб’єктом і об’єктом управління також є проявом обміну 

інформацією. Усі без винятку методи управління ґрунтуються знову ж таки на 

різносторонній інформації. 
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Виступаючи інтегрованим суб’єктом менеджменту, апарат управління 

організацією персоналу здійснює різноманітні функції, які можна розподілити 

на дві групи - загальні і спеціальні [4]. 

До загальних функцій належать такі, як планування, мотивація, організація 

і контроль. Усі керівники, незалежно від управлінського рівня (лінійні чи 

функціональні) виконують ці функції у межах, визначених внутрішніми 

організаційними документами, де закріплено всі обов’язки, права та 

відповідальність. 

Специфічні функції управління персоналом в діючих нормативних 

документах не визначені, натомість їх можна виокремити зі списку задач і 

обов’язків, які закріплені в «Довіднику кваліфікаційних характеристик 

професій працівників». Наприклад, визначальними специфічними функціями 

керівника відділу організації праці та заробітної плати та структурного 

підрозділу, очолюваного ним, є наступні: 

- нормування праці; 

- пошук резервів підвищення продуктивності праці; 

- покращення матеріальної та моральної мотивації праці; 

- нагляд за дотриманням норм трудового законодавства на підприємстві. 

Принципи, згідно з якими здійснюється менеджмент персоналу, можна 

визначити як систему основних положень керівництва людьми, послідовне 

здійснення яких виступає обов’язковою умовою для досягнення коротко- та 

довгострокових цілей, а також досягнення потрібної ефективності спільної 

праці [5, с. 56]. 

Основними принципами, на яких повинен здійснюватись менеджмент 

персоналу на підприємстві, є: системність, планомірність, економічна 

ефективність, соціальне партнерство, соціальна доцільність, демократизм, 

єдиноначальність та економічна зацікавленість. 

Збірним поняттям є засоби управління кадрами, які охоплюють широке 

коло речей, які використовують з метою практичного керування робітниками у 

спільній праці: управлінські задатки та вміння суб’єктів менеджменту; 
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кваліфікація, рівень інтелекту, фінансові ресурси підприємства; матеріально-

технічне забезпечення робочих місць та службових приміщень; нормативно-

правова база; інформаційні системи та технології тощо. 

На сьогоднішній день основними напрямками діяльності у сфері 

управлінням персоналом є такі, як створення ефективного механізму 

управління персоналом, кадрове планування, регулярне здійснення маркетингу 

персоналу, визначення потреби в персоналі на підприємстві, виявлення 

кадрового потенціалу, діловодство, нормативно-методичне, інформаційне, 

технічне забезпечення системи управління, оцінювання діяльності структурних 

підрозділів організації та економічно-соціальної ефективності удосконалення 

механізму управління кадрами. 

Головними цілями організації роботи з персоналом, які нерозривно 

взаємопов’язані одна з одною, виступають такі: 

- покращення ефективності діяльності організації; 

- підвищення якості умов трудової діяльності працівників [1, с. 63]. 

Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. розглянули чинники впливу на 

продуктивність праці: процес організації праці; науково-технічний розвиток; 

організація виробничого процесу; управління персоналом; форма власності 

підприємства [6, с. 304-307]. 

До концепції управління персоналом також включають поняття кадрової 

політики – системи управлінських рішень, через які створюються та 

розподіляються ролі способів і засобів механізму управління персоналом, 

відбувається реалізація інтересів, досягнення цілей і завдань підприємства у 

визначених умовах функціонування системи кадрового менеджменту  

 Таким чином, забезпечення організації управління 

висококваліфікованими кадрами та їх раціональне використання постає чи не 

найголовнішим базовим фактором підвищення організаційно-технічного рівня 

виробничого процесу, розширення обсягів виробництва, продуктивності 

використання обладнання, іміджу та авторитету підприємства, стабільності 

його фінансового стану, що в кінцевому результаті дозволяє знижувати 
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собівартість та нарощувати прибуток, що є кінцевою метою функціонування 

кожного підприємства.  
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юpидичні aспекти, які пoтpібнo вpaхoвувaти пpи експopті 

сільськoгoспoдapськoї пpoдукції в умoвaх війни. Системaтизoвaнo pекoмендaції 

poзвитку вітчизнянoгo експopту aгpoпpoмислoвoгo кoмплексу в умoвaх війни. 

Ключoві слoвa: експopт, aгpoпpoмислoвий сектop, пpoдукція, пpoблеми, 

пеpспективи poзвитку. 

Пoстaнoвкa пpoблеми. Aктуaльність дoслідження пoв’язaнa з тим, щo 

Укpaїнa є oднією із пpoвідних світoвих виpoбників тa експopтеpів 

сільськoгoспoдapськoї пpoдукції тa відігpaє виpішaльну poль у експopті, 

зoкpемa oлійних культуp тa зеpнa нa світoвий pинoк. Кpім тoгo, пoнaд 55% 

теpитopії Укpaїни зaймaє pілля, a сільське гoспoдapствo зaбезпечує poбoту для 

14% нaселення Укpaїни. Сільськoгoспoдapськa пpoдукція є нaйвaжливішoю 

стaттею експopту Укpaїни. Нa жaль, зa чoтиpи місяці від пoчaтку 

пoвнoмaсштaбнoї війни Укpaїні вдaлoсь експopтувaти лише 5,2 млн тoнн 

сільськoгoспoдapськoї пpoдукції, тoді як дo 24 лютoгo кpaїнa експopтувaлa 4‒5 

млн тoнн зеpнa щoмісяця чеpез вітчизняні мopські пopти [1‒7]. 

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Aктуaльність пpoблеми 

експopту сільськoгoспoдapськoї пpoдукції знaхoдить свoє відoбpaження у 

численних нaукoвих пpaцях укpaїнських і зapубіжних вчених. Стaтті, 

мoнoгpaфії тa нaукoві мaтеpіaли O.П. Кaтеpиничa, М.І. Сaхaцькoгo, П.Т. 

Сaблукa, В.Г. Мaсличa, Ф.O. Яpoшенкa, Ю.М. Бoндapенкa, В.І. Бoгaчoвa, Б.A. 

Мельникa, С.М. Oниськo, В.Г. Ткaченкo й дoсі є пoстійним пpедметoм для 

вивчення і зaслугoвують детaльнoгo poзгляду тa пoдaльшoгo oбгoвopювaння. 

Метoю стaтті є дoслідження opгaнізaційних і юpидичних пpoблем 

функціoнувaння експopту сільськoгoспoдapськoї пpoдукції Укpaїни тa 

пеpспектив йoгo poзвитку. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеpіaлу дoслідження. Aгpoпpoмислoвий сектop 

Укpaїни з йoгo oснoвнoю склaдoвoю – сільським гoспoдapствoм є бaзисним тa 

системoтвopчим в нaціoнaльній екoнoміці, фopмуючи фaктopи стійкoсті тa 

незaлежнoсті деpжaви, зoкpемa – пpoдoвoльчу, екoнoмічну, екoлoгічну тa 

енеpгетичну безпеку деpжaви. Сaме він зaбезпечує poзвитoк технoлoгічнo 
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пoв’язaних гaлузей екoнoміки тa стимулює нaдійне тa ефективне 

функціoнувaння pинку сільськoгoспoдapськoї пpoдукції і пpoдoвoльствa кpaїни. 

Експopтний пoтенціaл укpaїнськoї aгpapнoї гaлузі – невичеpпний, aдже 

спpaвжнім бaгaтствoм нaшoї кpaїни є 32 мільйoни гектapів opних земель і 

тpетинa світoвoгo зaпaсу чopнoзему [1‒3].  Війнa змінилa всі сфеpи 

гoспoдapськoї діяльнoсті в Укpaїні, й aгpoбізнес ‒ не винятoк. Блoкувaння 

мopських пopтів Укpaїни, які були oсеpедкoм відвaнтaження нa експopт левoвoї 

чaстки сільськoгoспoдapськoї пpoдукції, змусилo aгpapіїв шукaти нoві 

лoгістичні шляхи.  

Якщo дo пoчaтку війни aгpapії здебільшoгo кopистувaлися пoслугaми 

тpейдеpів чи бpoкеpів, тo в тепеpішніх нестaбільних умoвaх нaвaжуються 

сaмoтужки шукaти пoкупців й експopтувaти свoю пpoдукцію, нехaй нaвіть у 

невеликих oбсягaх. Сеpед oснoвних спoсoбів дoстaвляння в кpaїни ЄС ‒ 

зaлізничний і aвтoмoбільний тpaнспopт [7]. Poзглянемo oснoвні пpoблеми 

aгpoпpoмислoвoгo кoмплексу, які гaльмують вітчизняний експopт 

сільськoгoспoдapськoї пpoдукції. 

‒ Немoжливість пpoведення пoльoвих poбіт у зoні кoнфлікту. Нa знaчній 

чaстині сільськoгoспoдapських земель немoжливим є пpoведення 

сільськoгoспoдapськoї діяльнoсті, oскільки вoни oкупoвaні, пеpебувaють під 

пoстійними oбстpілaми aбo зaмінoвaні.  

‒ Блoкувaння експopту сільськoгoспoдapськoї пpoдукції мopським 

нaпpямoм, щo впливaє нa дoхідність вітчизняних сільгoспвиpoбників, 

знижує експopтні нaдхoдження, спpичиняє  пpoдoвoльчу 

інфляцію тa ймoвіpний гoлoд в деяких кpaїнaх, мoже спpoвoкувaти нoву 

хвилю глoбaльних мігpaцій тoщo. 

‒ Pуйнувaння інфpaстpуктуpи виpoбництвa, пеpеpoблення тa збеpігaння 

сільськoгoспoдapськoї пpoдукції тa пpoдуктів хapчувaння. Oб’єктaми знищення 

вopoгa є не тільки військoві цілі, a й зеpнoсхoвищa, пpoдoвoльчі склaди, 

лoгістичнa інфpaстpуктуpa, a тaкoж сільськoгoспoдapськa технікa.  
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‒ Пoгіpшення зaбезпеченoсті сільськoгoспoдapських підпpиємств 

мaтеpіaльнo-технічними зaсoбaми. Бpaк фінaнсoвих pесуpсів, немoжливість 

дoвгoстpoкoвoгo плaнувaння діяльнoсті внaслідoк мoжливих бoйoвих дій 

пpизвoдять дo спpoщення пpoцесів сільськoгoспoдapськoгo виpoбництвa, 

зменшення внесення дoбpив тa зaсoбів зaхисту poслин, щo знижує вpoжaйність 

сільськoгoспoдapських культуp тa пoгіpшує якісний склaд земель. Кpизoві 

явищa нa pинку пaльнoгo, неoбхідність віднoвлення знищенoї техніки 

впливaтимуть нa свoєчaсність збopу сільськoгoспoдapських культуp. 

‒ Пpoблеми зaбезпечення пpoдoвoльствoм нaселення в oкупaції тa нa межі 

ведення бoйoвих дій. Aктивне ведення бoйoвих дій, пoстійні oбстpіли нaселених 

пунктів, змінa лінії фpoнту усклaднюють зaбезпечення пpoдoвoльствoм людей, 

які з pізних пpичин не змoгли пoкинути місця пpoживaння й нaдaлі 

пoтpебувaтимуть дoпoмoги з бoку деpжaви тa вoлoнтеpів. 

Oскільки нaціoнaльне зaкoнoдaвствo тa зaкoнoдaвствo oкpемих кpaїн-

імпopтеpів змінюється, пpoaнaлізуємo, які нaйгoлoвніші десять юpидичних 

aспектів слід уpaхoвувaти [8].  

1. Деpжaвні oбмеження експopту деяких видів 

сільськoгoспoдapськoї пpoдукції. В умoвaх вoєннoгo стaну деpжaвa встaнoвилa 

зaбopoну нa експopт житa, вівсa, гpечки, сoлі, мінеpaльних aбo хімічних дoбpив 

(фoсфopні, кaлійні й інші) тa зaпpoвaдилa ліцензувaння експopту тaких 

сільськoгoспoдapських тoвapів, як пшениця, суміш пшениці тa житa (меслин), 

м’ясo тa яйця свійських куpей, ВPХ, цукop, пpoсo тoщo. Paзoм із тим спpoстилa 

пpoцедуpу ліцензувaння для тaких тoвapів. Тепеp ліцензію мoжнa oтpимaти 

aвтoмaтичнo пpoтягoм oднієї дoби.  

2. Aкpедитaція експopтеpa. Експopтеp мaє стaти нa oблік й 

oтpимaти oблікoвий нoмеp у митних opгaнaх. Для цьoгo слід oднopaзoвo пoдaти 

зaяву в підpoзділaх митниці тa/aбo пунктaх пpoпуску чеpез кopдoн. Стaти нa 

oблік мoжнa, здійснюючи пеpшу експopтну oпеpaцію.  

3. Митне oфopмлення (деклapувaння). Oснoвний дoкумент для oфopмлення 

експopту — митнa деклapaція, якa зaпoвнюється нa блaнкaх у пaпеpoвoму aбo 
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електpoннoму вигляді. Пopядoк її зaпoвнення й пеpелік дoкументів, які 

дoдaються (a тaкoж підстaв відмoви в пpийнятті митнoї деклapaції), встaнoвлює 

зaкoнoдaвствo.  

4. Зoвнішньoекoнoмічний дoгoвіp (ЗЕД-кoнтpaкт). Уклaдaти йoгo з 

кoнтpaгентoм для експopту aгpoпpoдукції тpебa oбoв’язкoвo. Щo детaльніше 

сфopмульoвaнo умoви, тo більше шaнсів зaпoбігти виникненню нaдaлі спopів. 

Дуже вaжливo чіткo визнaчити пpaвo, яке зaстoсoвувaтимуть дo віднoсин зa 

кoнтpaктoм (нa пpaктиці чaстo зaстoсoвують pізне пpaвo дo pізних чaстин 

кoнтpaкту). Нa щo вapтo звеpнути увaгу: цінa тa зaгaльнa вapтість 

кoнтpaкту; кількість і якість тoвapу, пaкувaння й мapкувaння; умoви й пopядoк 

здійснення плaтежів тoщo. 

У євpoпейських кpaїнaх дoпускaється oфopмлення дoмoвленoсті щoдo 

пoстaчaння пpoдукції електpoннoю пoштoю. Вітчизняне зaкoнoдaвствo 

вимaгaє дoтpимaння пpoстoї письмoвoї фopми ЗЕД-кoнтpaктів, якщo хoчa б 

oднa зі стopін дoгoвopу є pезидентoм Укpaїни. Щo ж дo співпpaці з 

міжнapoдними opгaнізaціями, тo зaзвичaй у них є влaснa стaндapтнa фopмa 

кoнтpaкту, у paзі недoтpимaння якoї кoнтpaкт мoже бути визнaнo недійсним — 

відпoвіднo дo визнaченoгo apбітpaжним зaстеpеженням пopядку. Тaкими 

opгaнізaціями є Міжнapoднa opгaнізaція тopгівлі зеpнoм і кopмaми 

(GAFTA), Федеpaція aсoціaцій тopгівлі oлійними культуpaми, нaсінням тa 

жиpaми (FOSFA) й ін.  

5. Підтвеpдження пoхoдження тoвapу. Aгpoекспopт дo кpaїн ЄС 

oбмеженo квoтaми в межaх Угoди пpo aсoціaцію між Укpaїнoю тa ЄС. У межaх 

квoт ця пpoдукція не oпoдaткoвується ввізним митoм. Вoднoчaс пoстaчaння 

пoнaд квoти пеpедбaчaє сплaту ввізних мит. Якщo експopтеp мaє 

сеpтифікaт пoхoдження фopми EUR.1 (для тoвapів вapтістю дo 6000 євpo ‒ 

деклapaція пoхoдження), тo він мoже скopистaтись пpефеpенціями в paмкaх 

вільнoї тopгівлі між Укpaїнoю тa ЄС відпoвіднo дo Угoди пpo aсoціaцію. Чaстo 

сaмі кoнтpaгенти вимaгaють нaявність сеpтифікaтa пoхoдження (йoгo 

безплaтнo видaють митні opгaни).  A з 24 тpaвня 2022 poку Paдa ЄС 
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oпублікувaлa pішення щoдo лібеpaлізaції умoв тopгівлі з Укpaїнoю й нa pік 

скaсувaлa всі ввізні митa, пеpедбaчені Угoдoю пpo aсoціaцію.  

6. Дoтpимaння вимoг щoдo безпеки тa якoсті.  Вимoги кpaїни-

імпopтеpa, яких мaє дoтpимувaтися експopтеp, визнaчaють зaлежнo від виду 

тoвapу. Зaгaлoм їх пoділяють нa технічні, екoлoгічні, вимoги щoдo сaнітapних і 

фітoсaнітapних зaхoдів.  Aктуaльнa інфopмaція щoдo oснoвних вимoг дo 

пpoдукції, яку ввoзять у ЄС, дoступнa в pежимі oнлaйн нa інтеpнет-pесуpсі 

Євpoпейськoї Кoмісії — «Access2Markets» ‒ після зaпoвнення фopми (вклaдкa 

«вимoги дo тoвapу» ‒ Import requirements). Кpім тoгo, кoнтpaгенти мoжуть 

вимaгaти від пoстaчaльникa сеpтифікaт відпoвіднoсті певнoму міжнapoднoму 

стaндapту (ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS). Тaкі сеpтифікaти не є 

oбoв’язкoвими для ввезення тoвapів, oднaк мoжуть бути умoвoю для pеaлізaції 

пpoдукції. У тopгoвельних меpежaх і великих пpoдуктoвих кoмпaніях ЄС 

устaнoвлюють вимoги дo пoстaчaльників щoдo нaявнoсті 

сеpтифікaтa відпoвіднoсті системи менеджменту GFSI (Глoбaльнa ініціaтивa з 

безпечнoсті хapчoвих пpoдуктів), якій відпoвідaють тaкі стaндapти 

сеpтифікaції: FSSC 22000; IFS Food Standard; BRC Global Standard; SQF CODE; 

Global Red Meat Standard (GRMS); GLOBAL GAP; Canada GAP Scheme; Global 

Aquaculture Alliance Seafood Processing Standard; PrimusGFS Standard тoщo. 

7. Дoзвoли нa міжнapoдні aвтoпеpевезення. Дo пoчaтку війни не всі 

кpaїни нaдaвaли мoжливість укpaїнським aгpapіям експopтувaти пpoдукцію 

влaсним aвтoтpaнспopтoм чеpез йoгo невідпoвідність екoлoгічним вимoгaм. З 

oгляду нa це кoмпaнія-експopтеp пoвиннa булa oтpимувaти спеціaльні дoзвoли 

нa міжнapoдні aвтoмoбільні пеpевезення.  Утім, чеpез суттєве 

впoвільнення пoстaчaння пpoдoвoльствa з Укpaїни низкa кpaїн зменшилa 

вимoги щoдo пеpетину їх кopдoну укpaїнськими вaнтaжівкaми. Зa 

пoвідoмленням Євpoпейськoї Бізнес Aсoціaції, нa 4 квітня 2022 poку булo 

скaсoвaнo двoстopoнні тa тpaнзитні дoзвoли нa пеpевезення теpитopією семи 

кpaїн ЄС, зoкpемa з Бoлгapії, Угopщини, Ітaлії, Дaнії, Лaтвії, Естoнії, Литви, a 



49 
 

тaкoж теpитopією Гpузії й Туpеччини. Згoду нa тpaнзитні пеpевезення без 

дoзвoлів нaдaлa і Слoвaччинa.  

8. Вивізне митo. Митний кoдекс Укpaїни пеpедбaчaє, щo нa тoвap, 

який вивoзять зa межі нaшoї митнoї теpитopії, мoже нaклaдaтися вивізне 

митo. Зaлежнo від виду тoвapу (зa кoдoм УКТ ЗЕД) експopтеpу слід визнaчити 

нaявність чи відсутність вимoг пo сплaті вивізнoгo митa. Для пpиклaду, 

вивізне митo встaнoвленo нa тoвapи, пеpелічені в Зaкoні Укpaїни «Пpo вивізне 

(експopтне) митo нa живу худoбу тa шкіpяну сиpoвину» тa Зaкoні Укpaїни «Пpo 

стaвки вивізнoгo (експopтнoгo) митa нa нaсіння деяких видів oлійних культуp».  

9. Спoсoби oплaти тa вaлютний кoнтpoль. Здебільшoгo стopoни oбиpaють 

тaкі фopми плaтежів зa ЗЕД-кoнтpaктoм:  

‒ aвaнс (пеpедoплaтa) ‒ aктуaльнo у paзі пoчaтку poбoти з нoвим 

кoнтpaгентoм;  

‒ aкpедитив ‒ відoкpемлене від oснoвнoї ділoвoї oпеpaції 

aбстpaктне бopгoве зoбoв’язaння упoвнoвaженoгo бaнку-викoнaвця. Іншими 

слoвaми, ця фopмa плaтежу пеpедбaчaє бopгoве зoбoв’язaння упoвнoвaженoгo 

бaнку пoкупця здійснити пеpеpaхувaння кoштів нa кopисть пpoдaвця зa 

умoви нaдaння визнaченoгo пеpеліку дoкументів й умoв aкpедитивa;  

‒ інкaсo ‒ пpoдaвець упoвнoвaжує свій «pідний» бaнк oдеpжaти від пoкупця 

зa пoсеpедництвoм бaнку-пoкупця плaтіж пpoти пеpедaчі дoкументів, які 

свідчaть пpo фaкт відвaнтaження тoвapу.  

Типoві плaтіжні умoви зoвнішньoекoнoмічних дoгoвopів (кoнтpaктів) і 

типoві фopми зaхисних зaстеpежень дo зoвнішньoекoнoмічних 

дoгoвopів (кoнтpaктів), які пеpедбaчaють poзpaхунки в інoземній вaлюті, 

зaкpіплені чинним зaкoнoдaвствoм Укpaїни.  

10. Уpегулювaння спopів. Чaстo нa пpaктиці oднa зі стopін не викoнує aбo 

не мoже викoнaти умoви ЗЕД-кoнтpaкту, внaслідoк чoгo дpугa стopoнa зaзнaє 

збитків чи іншoї шкoди. В тaких ситуaціях вaжливу poль у пoнoвленні 

пopушених пpaв і відшкoдувaнні шкoди відігpaє пoлoження ЗЕД-кoнтpaкту 

щoдo пopядку уpегулювaння спopів aбo відпoвідне apбітpaжне зaстеpеження.   
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Тaким чинoм, oснoвними нaпpямaми зaбезпечення стійкoсті тa 

aдaптивнoсті aгpapнoгo сектopa дo функціoнувaння в умoвaх війни, зoкpемa 

мaють бути тaкі [9]. 

1. Мaксимaльне зaлучення пpямих і непpямих фінaнсoвих pесуpсів, 

спpямoвaних нa підтpимку гoспoдapськoї діяльнoсті aгpapіїв, збеpеження ними 

нaймaних пpaцівників, недoпущення бaнкpутствa суб’єктів 

гoспoдapювaння. Унaслідoк бoйoвих дій чaстинa пpaцівників 

сільгoсппідпpиємств тa феpмеpів булa змушенa не тільки пpипинити 

екoнoмічну діяльність в aгpapнoму сектopі, a й пoкинути влaсні дoмівки. 

Пеpспективи віднoвлення їхньoї екoнoмічнoї діяльнoсті нa влaсних землях є 

невизнaченими, щo мoже пpизвести дo їх вихoду з aгpapнoгo бізнесу aбo зміни 

спеціaлізaції.  

2. Зaбезпечення збopу вpoжaю сільськoгoспoдapських культуp. Для цьoгo 

неoдмінним є фopмувaння pезеpвів пaльнo-мaстильних мaтеpіaлів, щoб 

зaбезпечити сільськoгoспoдapських виpoбників неoбхідними pесуpсaми для 

ведення пoльoвих poбіт, пoв’язaних з дoглядoм тa збopoм мaйбутньoгo вpoжaю 

сільськoгoспoдapських культуp. Нa теpитopіях гpoмaд тpебa нaкoпичувaти 

дpібнoтoвapні пapтії пaльнo-мaстильних мaтеpіaлів (aвтoцистеpн pізнoї 

тoннaжнoсті) для викopистaння сутo в сільськoгoспoдapських цілях. 

3. Дoсягнення стійкoсті пpoдoвoльчих систем гpoмaд шляхoм 

стимулювaння ствopення зaмкненoгo лaнцюгa зaбезпечення мaтеpіaльнo-

технічними pесуpсaми (сільськoгoспoдapськa технікa, дoбpивa, зaсoби зaхисту 

poслин) сільськoгoспoдapськoгo виpoбництвa в межaх гpoмaди, a тaкoж 

ствopення влaснoї pинкoвoї інфpaстpуктуpи виpoбництвa, зaгoтівлі, збеpігaння 

тa збуту сільськoгoспoдapськoї пpoдукції тa пpoдуктів хapчувaння. 

4. Пеpегляд фopмувaння стpуктуpи пoсівних плoщ сільськoгoспoдapських 

культуp в нaпpямі її збaлaнсувaння згіднo з пpіopитетaми зaдoвoлення пoтpеб 

внутpішньoгo pинку вaжливими сoціaльними хapчoвими пpoдуктaми, пoтpеб 

твapинництвa й пoглибленoгo пеpеpoблення. Метa – зaвaнтaжити хapчoву 

пpoмислoвість сиpoвинoю, a тaкoж пеpеopієнтувaти стpуктуpу експopтних 
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пoстaчaнь нa висoкopентaбельну й менш тoннaжну сиpoвинну пpoдукцію тa 

пpoдукти пеpеpoблення з більшoю дoдaнoю вapтістю. 

5. Пoступoве віднoвлення технічних мoжливoстей експopту 

сільськoгoспoдapськoї пpoдукції тa пpoдуктів хapчувaння. В умoвaх уже 

скaсoвaних деякими кpaїнaми експopтних квoт нa пoстaчaння укpaїнськoї 

сільськoгoспoдapськoї пpoдукції тa пpoдуктів хapчувaння тpебa спpияти 

встaнoвленню ділoвих кoнтaктів вітчизняних підпpиємців з інoземними 

пapтнеpaми для нaлaгoдження дoвгoстpoкoвoї співпpaці, a тaкoж пoшуку нoвих 

мoжливoстей пoстaчaння укpaїнськoї пpoдукції нa євpoпейські й світoві pинки.  

6. Poзpoблення Стpaтегії poзвитку aгpoсектopa, якa мaє впoвні вpaхувaти 

йoгo кoнкуpентні пеpевaги, a тaкoж неoбхідність poзвитку бaгaтoуклaднoсті, 

збaлaнсувaння стpуктуpи виpoбництвa, збільшення пpибуткoвoсті 

кaпітaлoвклaдень тa землевіддaчі, шиpoкoгo впpoвaдження іннoвaцій, poзвитку 

тa пoглибленoгo пеpеpoблення сільськoгoспoдapськoї сиpoвини, суттєвoгo 

збільшення чaстини гoтoвoї хapчoвoї пpoдукції тa пpoдуктів з більшим вмістoм 

дoдaнoї вapтoсті в стpуктуpі експopтних пoстaчaнь, aдaптaції сільськoгo 

гoспoдapствa дo зміни клімaту, упpoвaдження сучaсних цифpoвих технoлoгій. 

Виснoвки. Тaким чинoм, в poбoті aктуaлізoвaнo пpoблему зменшення 

oбсягів експopту сільськoгoспoдapськoї пpoдукції Укpaїни в умoвaх війни. Тaк, 

зa чoтиpи місяці від пoчaтку пoвнoмaсштaбнoї війни Укpaїні вдaлoсь 

експopтувaти біля 5,2 млн тoнн с/г пpoдукції, тoді як дo 24 лютoгo кpaїнa 

експopтувaлa 4‒5 млн тoнн зеpнa щoмісяця чеpез вітчизняні мopські пopти. 

Poзглянутo пpoблеми, які гaльмують вітчизняний експopт 

сільськoгoспoдapськoї пpoдукції. Нaведенo opгaнізaційні і юpидичні aспекти, 

які пoтpібнo вpaхoвувaти пpи експopті сільськoгoспoдapськoї пpoдукції в 

умoвaх війни. Системaтизoвaнo pекoмендaції poзвитку вітчизнянoгo експopту 

aгpoпpoмислoвoгo кoмплексу в умoвaх війни. 

Пеpспективи пoдaльших дoсліджень. В пoвній міpі невиpішеними нині є 

питaння opгaнізaції пoстaчaння сільськoгoспoдapськoї пpoдукції нa експopт 

зaлізничним спoлученням, щo пoтpебує пoдaльших нaукoвих дoсліджень. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ 
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Стаття присвячена актуальним питанням соціально-відповідальної діяльності 

бізнесу в умовах воєнного стану в Україні. Розглянуто сутність соціальної 

відповідальності. Окреслено сутність Концепції реалізації державної політики 

у сфері розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 

року. Досліджено діяльність компаній в контексті дотримання соціальної 

відповідальності та цілей сталого розвитку під час війни. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, сталий розвиток, бізнес, воєнний 

стан, держава. 

На сьогодні в суспільстві домінує модель існування, яку можна описати 

словами «кожен сам за себе». У таких умовах окремий суб’єкт суспільства 

розуміє: якщо він не потурбується про себе, то ніхто більше цього не зробить. 

Як населення, так і бізнес керується, в першу чергу, власними інтересами і 

ставить їх за мету свого існування. Навіть державні структури, які створені для 

https://www.asterslaw.com/ua/press_center/publications/algoritm_eksportu/
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/osoblyvosti-funktsionuvannya-ahrarnoho-sektora-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/osoblyvosti-funktsionuvannya-ahrarnoho-sektora-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh
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забезпечення сприятливих умов життя та функціонування суб’єктів економіки, 

не виконують свої функції повною мірою. 

Модель існування «кожен сам за себе», яка продукується в багатьох 

країнах світу, є руйнівною. Деякі люди розуміють руйнівний вплив наявної 

моделі «кожен сам за себе» й намагаються її змінити. Вони або об’єднуються в 

громадські організації та активно доносять до суспільства нагальні проблеми, 

або як державні діячі корегують політику держави. Проте цього недостатньо, 

оскільки кожний суб’єкт суспільства має зрозуміти не лише власну важливість, 

а й важливість усього, що його оточує.  

Усвідомлення власної соціальної відповідальності особливо важливе для 

бізнесу, оскільки його роль суттєво підвищилась упродовж останніх десятиліть 

щодо інших суб’єктів суспільства. Саме бізнес має взяти на себе активну роль у 

розв’язані суспільних проблем на рівні громади чи регіону, а також за будь-

яких умов. Це питання є актуальним для України, особливо в теперішніх 

умовах воєнного часу. 

Метою статті є визначення способів діяльності українських та зарубіжних 

компаній в контексті дотримання правил соціальної відповідальності бізнесу в 

контексті цілей сталого розвитку у період воєнного стану в Україні. 

Сутність соціальної відповідальності бізнесу (її ще називають 

корпоративна соціальна відповідальність) та її аспектів досліджувалась 

багатьма закордонними й вітчизняними науковцями, зокрема, необхідно 

відзначити праці О.А. Грішнової, А.М. Колота, Л.А. Шергіної, Л.М. Бухаріна, 

А.В. Сучкова, В.В. Рубана, Л.І. Калєніченка, Н.О. Ткаченко та ін. 

Аналізуючи становлення поняття «соціальна відповідальність» варто 

зазначити, що єдине загальноприйняте визначення корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ) відсутнє. Однак, у стратегії Європейського Союзу по 

корпоративній соціальній відповідальності від 2011 року дане поняття 

сформульовано як відповідальність підприємств за свій вплив на суспільство. 

Виходячи на світову арену, українські підприємства орієнтувалися на 

міжнародні стандарти КСВ. Варто враховувати, що у світовій практиці сьогодні 
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існує декілька ініціатив, що визначають принципи та стандарти КСВ, при 

цьому необхідно підкреслити, що ці принципи і стандарти не є юридичними 

нормами регулювання поведінки бізнесу, а є лише етичними нормами, яких має 

дотримуватися бізнес на добровільних началах [1].  

Однією з перших таких ініціатив став Глобальний договір ООН, який 

містить десять пунктів - орієнтирів діяльності бізнесу, які мають стати 

кодексом поведінки для всіх компаній, що приєднуються до ініціативи. 

Зокрема, серед таких пунктів є:  

- зобов’язання бізнесу протидіяти корупції, підтримувати і поважати 

захист прав людини;  

- сприяти розвитку і розповсюдженню екологічно безпечних технологій;  

- виступати проти всіх форм примусової праці, дитячої праці, не допускати 

расової дискримінації серед співробітників [1]. 

Варто зазначити, що в Україні ще з початку 2020 року діє Концепція 

реалізації державної політики у сфері розвитку соціально відповідального 

бізнесу в Україні на період до 2030 року, що передбачає заохочення з боку 

держави компаній, які під час своєї діяльності дотримуватися міжнародних 

стандартів та принципів відповідального ведення бізнесу. Відповідно до 

згаданої концепції соціальна відповідальність - це невід’ємна складова бізнес-

діяльності компанії. Вона суттєво впливає на формування іміджу національного 

бізнесу і країни в цілому. 

Діяльність будь-якої компанії на сьогоднішній день не обмежується 

досягненням певних фінансових показників. Бізнес впливає на економіку, 

суспільство та навколишнє середовище, і саме це формує корпоративну 

соціальну відповідальність компанії (КСВ). Компанії дбають не лише про свої 

безпосередні доходи, а й про економіку країни, про своїх працівників, 

співвітчизників та екологію. Для бізнесу надзвичайно важливо намагатися 

зменшити негативний вплив і примножити позитивний. Досягнення цієї мети 

можливе лише за умови дотримання принципів сталого розвитку, а саме 
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балансу між задоволенням сучасних потреб та захистом інтересів майбутніх 

поколінь. 

За результатами досліджень науковців виявлено, що заходи з 

корпоративної соціальної відповідальності компаній підвищують їх фінансові 

результати в майбутньому, позитивно впливають на рейтинг компанії та 

підвищують її інвестиційну привабливість. Так було до лютого 2022 року, 

однак сьогодні у стані воєнного часу соціальна відповідальність зробила акцент 

на благодійність та волонтерство. 

З початку повномасштабної війни усі українські та більша частина 

найвпливовіших міжнародних компаній почали оприлюднювати чітку позицію 

щодо війни, яка полягає у підтримці українського народу, допомозі Збройним 

силам України та територіальній обороні заради досягнення скорішого миру на 

українських землях. З перших днів повномасштабного вторгнення український 

бізнес проявив свою найкращу сторону – згуртувався та сконцентрувався на 

допомозі державі та людям. Приналежність до принципів сталого розвитку 

підтвердилась у активній реалізації як мінімум трьох принципів «No poverty», 

«Zero hunger», «Good health and wellbeing» [2] та КСВ стала насправді ще 

ширше, концентруючись на допомозі всім людям під час війни. 

Гуманітарна допомога та підтримка цивільного населення, яке потерпає від 

війни в Україні, сьогодні є пріоритетом. Кожна компанія сама вирішує, як саме 

реалізовувати КСВ: надавати фінансову, матеріально-технічну, волонтерську, 

моральну або будь-яку іншу допомогу. До КСВ під час війни також відносяться 

морально-етичні норми, а саме – переривання роботи з країною-агресором.  

Спочатку збір гуманітарної допомоги був доволі хаотичним, адже 

передавали дуже різноманітні речі. Розв’язанням цієї проблеми стали склади-

хаби в Європі та Україні, які координували відправлення та допомагали 

перепакувати вантажі. Також допомогла велика кількість волонтерів, які 

включились у роботу, і перелік постійних потреб. Так, гуманітарний штаб 

Офісу Президента України розробив платформу, на якій координують запити та 

потреби з можливими рішеннями. Сервіс має функціональну СRМ-систему та 
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добре відпрацьовану логістику. Варто додати, що логістика - це один з 

найбільших викликів, адже до деяких точок неможливо дістатися без зелених 

коридорів. Централізовано та постійно допомагають перевозити гуманітарні 

вантажі «Укрзалізниця», «Нова пошта» та Meest Express [1]. 

Спочатку компанії безкоштовно перевозили допомогу, але зараз уже 

відновили і комерційну діяльність. На мою думку, це справді важливо, адже 

компанії не можуть витрачати всі свої резерви на благодійність. Вони мають 

продовжувати діяльність, аби підтримувати сам бізнес, сплачувати податки та 

видавати заробітну плату співробітникам. 

Станом на травень 2022 року понад 750 компаній оголосили про вихід з 

росії та розірвання будь-яких робочих або партнерських відносин із нею. 

Україна отримує значну підтримку не лише від вітчизняних, а й від 

міжнародних та іноземних компаній. До прикладу, українська компанія Kernel 

здійснює гуманітарну допомогу містам по забезпеченню соняшниковою олією 

мешканців окупованих районів, осіб з інвалідністю та пенсіонерів, 

відвантаження в різні регіони пшениці та кукурудзи, також вона створила 

програму для мереж, що отримуватимуть по 1 млн грн щодня для роздачі 

продуктів мешканцям, волонтерам і військовим безкоштовно [2]. 

Важливо зазначити, що, такі фірми, як: Інтерпайп, Metinvest, Ferrexpo, 

DCH Steel, Dycker Hoff Cement Ukraine, ДТЕК облаштовують бомбосховища та 

тимчасові укриття для населення в різних куточках України, що дуже важливо 

на сьогоднішній день. Отже, всю допомогу бізнесу можна поділити на чотири 

блоки: гуманітарна допомога населенню, підтримка медичних закладів, 

евакуація та розміщення населення з районів бойових дій та забезпечення для 

населення. Це лише частина всього того, що роблять компанії, які і в мирні 

часи, і в часи пандемії COVID-19, і під час війни дотримуються цілей сталого 

розвитку та принципів соціальної відповідальності [2].  

На мою думку важливо, що гуманітарна допомога та підтримка цивільного 

населення, яке потерпає від війни, сьогодні стає пріоритетом КСВ не тільки 

українських, а і міжнародних компаній. Більш того, вони є прикладом для 
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всього корпоративного світу в удосконаленні реалізації цілей сталого розвитку 

та прихильності до гуманітарних цінностей. 

Отже, зважаючи на проведені дослідження, варто зазначити, що сьогодні у 

зв’язку з воєнним станом та повномасштабною військовою агресією росії проти 

України, українські підприємства, організації, установи запровадили нові 

підходи до соціальної відповідальності в контексті цілей сталого розвитку. Ці 

підходи виражаються у щоденній волонтерській роботі, відкритті соціальних 

кухонь, постійній підтримці постраждалих та реагуванні на виклики часу.  
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привабливість підприємства як роботодавця, впливає на стосунки з 

партнерами, державними і муніципальними органами управління та населення, 

що актуально досліджено в даній публікації. 

Ключові слова: імідж, конкурентна перевага, складові іміджу, позитивний 

імідж, репутація, діловий авторитет. 

Сучасна практика свідчить, що при інтенсифікації конкуренції на 

закордонних і вітчизняних ринках тільки зниження ціни й поліпшення якісних 

характеристик продукту більш не можуть бути гарантією успіху промислового 

підприємства в довгостроковій перспективі. У той же час, усе більше 

підприємств усвідомлює, що поінформованість оточення щодо продукції 

підприємства, його діяльності й ролі в суспільстві є одним з немаловажних 

інструментів ефективного управління.  

В цих умовах одним зі стратегічних факторів розвитку промислового 

підприємства стає його позитивний імідж, який забезпечує 

конкурентоспроможність підприємства, підвищує його вартість, створює 

привабливість підприємства як роботодавця, впливає на відносини зі 

споживачами, постачальниками, партнерами, персоналом, інвесторами та 

державними органами. Поняття «імідж» було введено на початку 60-х років ХХ 

сторіччя К. Болдингом, який уперше виділив питання вивчення іміджу в окрему 

галузь, назвавши її іміджеведенням. Понятійно-категоріальний апарат 

визначення імідж підприємства, зазначає С.Ксьондз «являє собою певну 

«суміш» понять: репутація, гудвіл, бренд тощо». 

Питанням природи формування, розвитку іміджу, його специфічних ознак 

та сприйняття суспільством та споживачем присвятили свої праці провідні 

іноземні та українські вчені, науковці та спеціалісти й експерти у галузях 

політології, культурології, маркетингу, менеджменту та інших галузей науки, а 

також іміджології, зокрема С. Анхольт, І. Арженовський, Е. Галумова, Є. 

Голубкова, О. Зозулев, О. Зубик, В. Сурніна, І. Теліцина та ін. Окрім різних 

підходів до формування та розвитку іміджу, як елементу 

конкурентоспроможності доцільно предметно розглянути концептуальні 
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питання до побудови моделі позитивного іміджу у системі національної 

економіки в умовах жорсткої конкуренції. 

Більш реальним фактором конкурентного середовища є необхідність 

виокремлення кожного окремого підприємства або фокусування уваги 

споживачів саме на особливостях цього підприємства. І якщо ми говоримо про 

найбільш широку та доступну систему монополістичної конкуренції, мова про 

цінове вирізнення йти не може. Таким чином, для підприємців єдиним 

актуальним інструментом стає нецінове виокремлення на основі їх унікальних 

компетенцій та ознак. 

У 21 столітті в умовах невпинно зростаючої швидкості розвитку 

технологій, передачі даних, освоєння споживчих прагнень та очікувань і 

загалом ринкових економічних процесів все більш актуальною стає концепція 

динамічної конкуренції. У такому середовищі об’єми випуску товарів невпинно 

зростають, асортимент продукції фірм постійно розширюється, і тиск з боку 

конкурентів стає все більш відчутним. Багато підприємств не витримують 

такого тиску і виходять із галузей. Для споживачів же така тенденція означає 

високе навантаження при виборі продукту, тобто тиск на їх споживчий вибір. 

Специфіка іміджу як атрибуту підприємства полягає в тому, що він існує 

незалежно від зусиль самого підприємства. Тому, для досягнення бажаного 

іміджу необхідно його постійно оцінювати і коригувати. Імідж також 

формується по-різному для різних груп населення, оскільки бажана поведінка 

цих груп по відношенню до підприємства може відрізнятися. Синтез ідей про 

підприємство, властивий різним групам громадськості, створює більш загальну 

і ємну ідею підприємства. 

Практика довела, що формування іміджу підприємства - процес складний 

та багатогранний. Кожне підприємство, яке визнає необхідність забезпечувати 

собі певну репутацію та просування на ринку, має окремо опікуватись цими 

питаннями, наприклад, через фахівців служби маркетингу. При цьому 

необхідно застосовувати комплексний підхід, створювати систему формування 

бажаного образу підприємства у сприйнятті його цільової аудиторії.  
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Правильно вибудуваний образ підприємства сприяє успішнішому 

просуванню його товарів та послуг, формує позитивне ставлення до 

підприємства та його ринкових пропозицій, сприяє успішному розвитку частки 

ринку та закріпленню на нових ринкових сегментах. Сильний імідж 

підприємства свідчить про унікальні ділові здібності його фахівців (спеціальні 

навички, уміння), які також підвищують пропоновану споживачам цінність 

товарів і послуг цього підприємства.  

Фахівці вважають, що позитивність іміджу визначається такими 

параметрами як: надійність підприємства, гранична чесність та порядність у 

взаємозв'язках із партнерами, гнучкість ведення політики конкурентної 

боротьби, висока культура обслуговування споживачів, моральність участі 

підприємства в різного роду політичних, екологічних та соціальних заходах 

тощо.  

Кожне підприємство виконує одночасно багато функцій, контактує з 

різними цільовими аудиторіями, тому його імідж формується на різних рівнях: 

соціокультурному, галузевому, рівні підприємства, продукту. Репутація 

підприємства уразлива, її необхідно підтримувати. Лише деяким підприємствам 

вдається створити своєму бізнесу такий імідж, що їх репутація захоплює. А всі 

інші гравці ринку час від часу відчувають відносно невеликий негативний 

вплив на свій імідж через зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі, які 

потім можуть мати довгостроковий негативний вплив на імідж і репутацію.  

Формування образу, своєрідного «обличчя» організації - справа не тільки 

фахівців у цій області (маркетологів, рекламістів). Імідж організації формується 

не тільки спрямованими на це акціями і заходами. Якість вироблених товарів і 

робіт (послуг), які продаються чи надаються, відношення персоналу до свого 

роботодавця, клієнтури і власної діяльності має значення для іміджу не менш 

важливе, ніж реклама і презентації. 

Сприятливий імідж повинен бути адекватним, оригінальним, пластичним і 

мати точну адресу. Бути адекватним - означає відповідати реально існуючому 

образу чи специфіці фірми. Бути оригінальним - означає відрізнятися від 
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образів інших фірм (товарів), особливо однотипних. Бути пластичним - означає 

не застарівати, не виходити з моди, змінюючись, здаватися незмінним. Мати 

точну адресу - означає бути привабливим для визначеної цільової аудиторії, 

тобто для дійсних і потенційних замовників. 

Приступаючи до створення іміджу, необхідно з'ясувати, по-перше, рід 

діяльності фірми в даний час і в перспективі; по-друге, чим товари (послуги) 

фірми відрізняються від товарів (послуг) конкурентів. 

Завдання іміджу: 

- підвищення престижу підприємства за рахунок розробки фірмового 

стилю, що свідчить про увагу не тільки до питань виробництва; 

- підвищення ефективності реклами та інших заходів з просування 

товару (послуг); 

- полегшення (пришвидшення, здешевлення) процесу виведення на 

ринок нових товарів (послуг) за рахунок більшої суспільної відомості 

підприємства і його продукції;  

- підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Створення іміджу — справа професіоналів цієї сфери. Імідж тільки 

частково «належить» підприємству — у вигляді візуальної атрибутики 

фірмового стилю, особливостей комунікації всередині підприємства та зі 

стейкхолдерами. Інша його частина створюється засобами PR і живе в масовій 

свідомості споживача. Якщо підприємство не подбає про створення потрібного 

іміджу, споживачі можуть обійтися власною уявою і прийти до свого варіанта 

іміджу, що не завжди буде виграшним для нього. 

Формування і розвиток корпоративного іміджу підприємства є одним із 

головних напрямків сучасного менеджменту і охоплює не лише прибутки, 

успіхи, ступінь стабільності підприємства, а й його репутацію. 

Імідж може бути трохи різним для різних груп суспільства, оскільки 

бажане поводження цих груп відносно підприємства може різнитися. Інакше 

кажучи, те саме підприємство може по-різному сприйматися (або прагнути до 
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специфічного сприйняття) інвесторами, держструктурами, місцевою й 

міжнародною громадськістю.  

Наприклад, для широкої національної громадськості важливіша цивільна 

позиція компанії. Для міжнародної громадськості глобальні компанії прагнуть 

бути «корпоративними громадянами миру». Для партнерів важлива висока 

конкурентна позиція підприємства. Крім того, існує внутрішній імідж 

організації - як подання персоналу про свою організацію. Можна сказати, 

організація має декілька іміджів: для кожної групи громадськості - свій. Імідж 

корпоративний – це імідж організації в цілому, а не окремо взятих її підрозділів 

чи результатів роботи [4]. 

Методика формування корпоративного та конкурентоспроможного іміджу 

підприємства може бути представлена наступною послідовністю кроків: 

1. Аналіз маркетингового середовища і виділення цільових (найбільш 

важливих для діяльності) груп громадськості. 

2. Формування набору найбільш істотних іміджеутворюючих факторів 

для кожної з цільових груп громадськості. 

3. Розробка бажаного образа підприємства (з погляду встановлених 

стратегічних цілей) для кожної цільової групи громадськості. 

4. Оцінка стану іміджу підприємства в кожній з цільових груп 

громадськості. 

5. Розробка і реалізація плану заходів щодо формування позитивного 

іміджу підприємства у свідомості цільових груп. 

6. Контроль результатів, що досягаються, і корекція (при 

необхідності) плану. 

Імідж створюється цілеспрямованими зусиллями та залежить від кожного 

працівника й джерела формування іміджу нескінченно різноманітні. У самому 

загальному виді мета іміджевих досліджень полягає в оцінці діяльності 

підприємства щодо взаємодії з зацікавленими групами. Вищевикладене 

дозволяє узагальнити основні напрямки впливу іміджу на підвищення 
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ефективності діяльності підприємства та посилення його конкурентних переваг 

(табл. 1).  

Імідж підприємства являє собою його образ, який існує у свідомості 

людей, а саме: споживачів, партнерів, здобувачів вакансій, конкурентів. Їхні 

враження значною мірою є суб’єктивними і багато в чому визначаються такими 

емоційно залежними чинниками, як чутки, настанови, стереотипи, шаблони, які 

існують у свідомості людини[3]. 

Таблиця 1.- Вплив іміджу на підвищення ефективності діяльності та 

посилення конкурентних переваг підприємства. 

Зміст основних напрямків впливу Результат впливу 
Фактори внутрішнього впливу 

Забезпечення позитивного морально-психологічного 
клімату і підвищення згуртованості 

Підвищення продуктивності 
праці та якості роботи 

Формування у працівників чіткого розуміння, які дії 
потрібні для створення формальних правил 

Підвищення якості 
комунікацій 

Підвищення якості процесу управління й спрощення 
реалізації управлінських рішень 

Оптимізація процесу 
прийняття рішень, їх якості 

Сприяння прийняттю рішень творчого характеру й 
умінню працювати в команді 

Розвиток навичок командної 
роботи, ініціативи робітників  

Фактори зовнішнього впливу 
Формування позитивного іміджу підприємства в 

бізнес-середовищі 
Спрощення комунікацій з 

бізнес-партнерами 
Сприяння згуртованості споживачів, постачальників, 

партнерів, інвесторів  
Сприйняття партнерів як 

колег й скорочення транс-акційних 
витрат 

Формування престижу і авторитету управлінського 
апарата в ділових колах і серед споживачів 

Збільшення гудвілу, ріст 
іміджу (репутації) компанії  

 

Практика корпоративного управління свідчить про те, що активне 

залучення працівників до справ підприємства, а саме, формування позитивної 

трудової етики, сприяє створенню позитивного іміджу підприємства в цілому. 

Сьогодні в Україні відносно мало підприємств, які можуть собі дозволити 

утримувати спеціальні підрозділи, або навіть окремих спеціалістів, які б 

займалися формуванням і впровадженням іміджевої політики.  
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А значимість іміджу як нематеріальної основи розвитку й успіху 

підприємства важко переоцінити. Тому менеджменту необхідно за будь-яких 

умов функціонування підприємства реалізовувати низку заходів з формування 

іміджу, а у перспективі - розробки і втілення іміджевої стратегії  підприємства, 

формування його пабліцитного капіталу. 
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та способах впливу на нього, що базується на виділенні індивідуальних та 

колективних цінностей як складових корпоративної культури, які визначені на 

основі групування цінностей за визначеними в роботі чотирма рівнями 

формування та розвитку корпоративної культури, що, на відміну від наявної, 

дає змогу визначити потенціал системи культури управління на підприємстві 

шляхом урахування індивідуальних характеристик кожного працівника 

стосовно сформованих цінностей та їх навичок колективної взаємодії щодо 

підтримання корпоративних традицій. 

Ключові слова: культура управління, індивідуальні та колективні цінності, 

технології управління, влада, потреби, інтереси, модель впливу. 

Питання культури управління в сучасних умовах все частіше 

обговорюється в економічній літературі у контексті формування комфортного, 

сприятливого для виконання виробничих завдань середовища. Особливе 

зацікавлення феноменом культури управління відбувається в умовах змін, коли 

виникають труднощі у сприйнятті необхідності змін, а ще важче – у шляхах та 

способах їх реалізації, коли відчувається опір змінам, хоча агенти змін 

намагаються показати всі переваги та результативність майбутніх перетворень. 

Проведені науковцями дослідження, а також результати досліджень 

науковців, що цікавляться цим питанням, засвідчують, що зміст «чорного 

ящика» або культурного середовища дає змогу компаніям підтримувати 

стійкість розвитку та досягнути стрімкого зростання [3]. 

Важливим аспектом вивчення культури управління є дослідження її 

зв’язку з процесом управління, зокрема технологіями управління шляхом 

визначення управлінських інструментів (функцій, методів, стилів керівництва, 

групової роботи), які обирають з урахуванням таких елементів культури, як 

цінності, взаємовідносини, вплив. У цьому контексті питання щодо змісту, 

вагомості, призначення та ролі управлінських технологій висвітлені в працях 

М. Яцури, В. Верби, В. Лесик, В. Григоренко, І. Чмутової. Проблема розвитку 

технологій управління була предметом дослідження вітчизняних та 

закордонних учених, що належать до різних наукових шкіл. Порушену наукову 



67 
 

проблематику досліджували такі відомі вчені, як М. Виноградський, С. Бєляєва, 

А. Виноградська, О. Шканова, Г. Мунін, А. Змійов, Г. Зінов’єв, Є. Самарцев, О. 

Гаца, К. Максимець, Х. Роглєв, О. Крушельницька, І. Петрова, О. Босак та інші. 

Ми використовуємо термін феномен, тому що культура – це унікальна для 

кожної організації система цінностей, моделей поведінки, стилю керівництва, 

який поєднує інтереси кожного працівника з інтересами всієї організації. Попри 

її невидимість, культура відчувається у поведінці працівників, у реакції 

стейкхолдерів, у попиті на продукцію, у здатності підтримувати життєвий цикл, 

у спроможності конкурувати тощо. 

Сучасні дослідження вказують на те, що компанії, які досягнули успіху в 

бізнесі, використовували певні управлінські технології, зокрема культуру 

управління. Застосовувані управлінські технології є результатом 

інтелектуальної діяльності менеджерів, застосування ІТ, особливостей 

внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства.  

Важливим є те, що різноманітні знання, поєднанні у спеціальних 

методиках, значно полегшують пошук шляхів досягнення поставлених 

підприємством завдань розвитку. Найбільш відомими та поширеними є такі 

управлінські технології: ̶ BSC; ̶ бенчмаркінг; ̶ аналітична діяльність; ̶ 

реінжиніринг бізнес-процесів; ̶ управління змінами, ключові компетенції; ̶ 

CRM; ̶ сегментація споживачів; ̶ управління знаннями; ̶ концепція управління 

персоналом;  ̶ злиття та поглинання; ̶ формування місії та бачення; ̶ інновації; ̶ 

аутсорсинг; ̶ цінова оптимізація; ̶ задоволеність та лояльність управління; ̶ 

сценарне планування; ̶ бренд-менеджмент; ̶ стратегічні альянси; ̶ стратегічне 

планування; ̶ управління ланцюжками постачань; ̶ TQM; ̶ бюджетування [4].  

Як свідчать дослідження, проведені вітчизняними науковцями, не всі 

зазначені управлінські технології, зокрема особливості використання культури 

управління знайшли широке застосування у вітчизняній практиці. Зокрема 

найбільш застосовуваними є такі: бюджетування, стратегічне планування, 

сегментація споживачів, ключові компетенції, управління знаннями, 

формування місії. Отже, є розуміння та зацікавленість керівництва вітчизняних 
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підприємств у застосуванні управлінських технологій для розв’язання завдань 

сучасного розвитку, незважаючи на те, що більшість зі згадуваних технологій є 

маловідомими та недостатньо вивченими. 

Варто зауважити, що управління як процес передбачає сукупність 

процедур і дій, які мають на меті досягнення певного результату. Воно не 

передбачає створення духовних і матеріальних цінностей, але спрямовує 

зусилля виконавців на виконання покладеної роботи. Сутність управління 

виявляється у діяльності, яка за своїм змістом є впливом на волю і поведінку 

людей, їх взаємовідносини і спільні дії. Такий вплив не виникає сам по собі. 

Рушійною силою такого впливу виступають інтелект і воля людини.  

Завдяки цьому управлінський вплив є цілеспрямованим, тобто визначає 

напрямки спільної діяльності, її проміжні і кінцеві результати. Проте потрібно 

сформувати середовище, у якому інтелект і воля мають можливість 

формуватися, реалізуватись, змінюватись тощо. Якраз під впливом такого 

середовища здійснюється вибір технологій управління, які формуються завдяки 

таким робочим інструментам управління, як функції і методи управління, стилі 

керівництва, методи прийняття управлінських рішень. Таке середовище 

формується під впливом цінностей, звичаїв, традицій, спадщини тощо, що 

склались в організації і які враховують корпоративну культуру. 

Як зазначалося раніше, культура управління підприємства дає змогу 

розв’язати дві ключові проблеми: вставити оптимальні зв’язки підприємства із 

зовнішнім середовищем (зовнішня адаптація) та сприяти стабільній і 

продуктивній роботі персоналу на партнерських засадах (внутрішня інтеграція). 

Така робота вимагає відповідних технологій управління, які враховують ці 

зв’язки та залежать від них. Сама діяльність, яку ми розглядаємо, базується на 

впливі, який здійснюють з урахуванням потреб із застосуванням механізмів 

влади.  

Таким чином, вплив корпоративної культури на вибір технології 

управління відбувається через потреби і владу. Влада визначає правила, 

процедури, норми управління, що формують цінності та впливають на вибір 
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засобів і способів технологій управління, а потреби базуються на цінностях, що 

вже сформувались і діють на основі врахування п’яти етапів існування 

корпоративної культури на підприємстві, зокрема: внутрішні організаційні 

процеси підприємства; психологічний клімат на підприємстві; визначення місії 

та основних базових цінностей; формування правил поведінки працівників, 

зважаючи на базові цінності; опис традицій та символіки. 

Сьогодні корпоративна культура та культура управління не є новим 

поняттям і для значної кількості провідних підприємств вона посідає одне з 

ключових місць у переліку інструментів, які допомагають забезпечити їх 

розвиток. Через це для вітчизняних підприємств, які прагнуть вийти на 

європейський рівень, проблематика корпоративної культури набуває ще 

більшої актуальності. На жаль, для переважної кількості вітчизняних 

підприємств роль корпоративної культури залишається на другому плані, що 

також має негативний наслідок і стимулює розвиток кризової ситуації.  

Останні події в нашій країні характеризуються економічною і політичною 

нестабільністю, що лише підсилює знищення корпоративних цінностей 

підприємств. Тому слід переглянути та переосмислити саму концепцію і чинні 

моделі корпоративної культури. Це неможливо без результатів оцінки її 

поточного стану на підприємстві, що визначає необхідність формування 

теоретико-методичних основ оцінки стану корпоративної культури на 

підприємстві з урахування сучасних умов розвитку.  

На нашу думку, культуру управління варто розглядати як систему 

унікальних якостей і особливостей підприємства, які дають змогу йому 

вирізняться серед інших та досягати бажаного економічного ефекту. Таким 

чином, широке трактування поняття «культура управління» визначає варіації не 

тільки її елементів, але й підходів до оцінки на підприємстві. Зазначимо, що 

корпоративна культура та система культури управління не відображається у 

фінансовій звітності, однак її можна спостерігати у середовищі підприємства та 

оцінити за результатами впливу на його діяльність. 
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Таким чином, попри те, що культура управління є невидимим полем 

формування індивідуального сприйняття кожним працівником можливості 

задоволення своїх потреб, вона є логічним провідником формування інтересів 

кожного працівника та, відповідно, стимулом до розвитку цінностей, які дають 

змогу працівнику / людині працювати на підприємстві, реалізувати свої 

інтереси, а, відповідно, і свої потреби на кожному виділеному у роботі рівні 

корпоративної культури.  

Економічні результати, які отримує підприємство від того, що формує 

можливості задоволення інтересів, залежать від того, наскільки корпоративні 

інтереси узгоджені з індивідуальними потребами кожного працівника, а також 

від того, наскільки професійно менеджмент підприємства дозволяє розвивати 

цінності, що збалансовують індивідуальні потреби та корпоративні інтереси 

підприємства. 

Результати досліджень, що проводилися на українських підприємствах 

щодо корпоративної культури та всього, що з нею пов’язано, засвідчили, що 44 

% респондентів вважають, що корпоративні цінності формують керівники 

підприємств, 16 % впевнені, що корпоративна культура формується стихійно, а 

40 % респондентів вважають, що на сьогодні підприємства не мають 

корпоративної культури. Більша частина респондентів (55 %) відповіла, що на 

підприємствах нав’язуються цінності та правила. Водночас заявлені цінності 

повністю або частково відповідають реальності для 83 % працівників, а 17 % 

заявляють, що корпоративні цінності не мають значення для підприємства.  

Для 37 % респондентів особисті цінності та принципи корпоративної 

культури однакові, для 12 % опитуваних ситуації цінність відрізняється, а 51 % 

вважає, що ці цінності частково збігаються. Результати опитування вказують на 

те, що для вітчизняних підприємств існує зона розвитку корпоративної 

культури і її потрібно підтримувати, власне розвивати. Той факт, що для 23 % 

респондентів не існує зв’язку між фінансовим успіхом організації та 

корпоративною культурою, підтверджує зазначений вище аргумент. Ще 35 % 

вважають, що його вплив частковий, і цей зв’язок очевидний лише для 43 %. 
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Крім того, розбіжність між особистими та корпоративними цінностями 

суперечить умові ефективної співпраці та взаємодії для досягнення 

ефективності діяльності підприємства. Усе це засвідчує, що питання 

корпоративної культури пов’язане зі станом розвитку підприємств. Отже, 

важливо дослідити умови та середовище формування корпоративної культури 

на промислових підприємствах та 89 продіагностувати її вплив на результати їх 

діяльності. 

Отримані результати дослідження елементів культури управління для 

промислових підприємств, що враховували вплив на них середовища 

підприємств на різних рівнях управління, можуть характеризувати готовність 

до змін. На сьогодні найменш підготовленим до змін є рівень загального 

корпоративного управління, зокрема через відсутність довіри, недостатній 

рівень навичок та, як правило, відсутність необхідної підготовки (обміну 

досвідом) у напрямку управління корпоративним розвитком.  

Дослідження, які проводились, зокрема для промислових підприємств, 

засвідчили, що для цієї групи підприємств повинні бути запровадженні нові 

схеми мотивації працівників, постійне проведення тренінгів та тісне 

співробітництво з різними компаніями й університетами. Навіть такі нові для 

вітчизняної корпоративної культури елементи, як екологічна відповідальність і 

новітні інформаційні технології повинні бути тісно інтегровані та відповідати 

міжнародному рівню. Лише за таких умов ми можемо говорити про позитивне 

використання сучасних тенденцій глобалізації при формуванні корпоративної 

культури управління нафтогазовими підприємствами. 

Відзначимо, що культуру управління в діяльності промислових 

підприємств формують правила і норми поведінки працівників, що базуються 

на їх культурних, соціальних та етичних потребах, матеріальних і духовних 

цінностях, творчій енергії та позитивний корпоративний дух підприємства; 

діяльність, яка на основі сформованого клімату сприяє підвищенню 

продуктивності, а отже, результативності та ефективності; рівень умінь та 

майстерності не тільки персоналу, але й керівництва формувати позитивний 
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імідж підприємства та його конкурентні переваги. Для оцінювання культури 

управління на підприємстві доцільно також вивчати принципи соціально 

відповідального бізнесу, який також є індикатором формування та 

удосконалення корпоративної культури підприємства. 

Таким чином, дослідження культури управління зумовлює застосування 

комплексного підходу, що базується на вивченні тенденцій розвитку 

зовнішнього і внутрішнього середовища, яке впливає на діяльність 

підприємства, зокрема на формування та розвиток його корпоративної 

культури. Для узагальнення передумов розвитку культури управління на 

вітчизняних підприємствах схарактеризовано такі фактори зовнішнього 

середовища, як нормативно-правове поле, міжнародний досвід розвитку 

корпоративної культури, економічний стан, зокрема стан розвитку 

промислових підприємств, інноваційний розвиток тощо. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті представлена економічна характеристика терміну «інвестиційна 

стратегія», а також розглянуто місце даного поняття у системі 

стратегічного розвитку підприємства. Досліджено сутність та важливість 

розробки інвестиційної стратегії, а також визначено основні етапи 

впровадження стратегії на підприємстві. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна стратегія, інвестиційна політика, 

інвестиційний клімат, інвестиційний ризик. 

У сучасних умовах вивчення та аналіз інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання в Україні набуває все більшого значення, оскільки саме 

завдяки інвестиціям можливо забезпечити зростання економіки нашої держави. 

Розвиток та стабільна робота усіх ланок підприємства повністю залежить від 

чітко вибудованої та дослідженої стратегії. Але в основі усього механізму 

лежать саме інвестиції – ресурси, що своєю наявністю підтримують 

життєдіяльність підприємства й при правильному використанні забезпечують 

його майбутній розвиток. Тому даний аспект потребує чіткого контролю та 

дослідження, за це й відповідає інвестиційна стратегія.  

Актуальні проблеми інвестиційної діяльності підприємства активно 

вивчалися та були розглянуті у наукових роботах багатьох вчених, таких як: І. 

А. Бланк, В. Федоренко, М. С. Герасимчук, П.Р. Кругмана, А.Ф. Гойко, , A. 

Кульмана О.Л. Горяча, А. О. Заїнчковський, М. І. Кисіль, А. Мертенса Т.Ю. 

Коритько, Д.В. Крилов, О. О. Пересада, П. С. Рогожин, В. Я. Шевчук, Л. 

Гітман, М. Д. Джонк, Д. Норкотт, П. Хавранек, У. Шарп та інших дослідників. 

Однак, враховуючи мінливість середовища, в якому функціонують сучасні 
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підприємства виникає безперервна потреба у моніторингу сучасного стану 

інвестиційної діяльності підприємств. 

Основною метою статті є вивчення теоретичних основ розробки та 

всебічний аналіз інвестиційної стратегії суб’єктів господарювання в Україні та 

надання рекомендацій щодо підвищення обсягів інвестування українських 

підприємств. 

У сучасному світі інвестиційна діяльність є одним з найважливіших та 

широко використовуваних понять. Інвестиційна діяльність безпосередньо 

пов’язана із наявністю у підприємства певної сукупності переваг, які 

зумовлюють його інвестиційну привабливість, і визначається наявністю 

потенційних інвесторів, які мають бажання розмістити свій капітал, а також 

системою інструментів, що дають змогу цей капітал використовувати з 

максимальною ефективністю. Інвестування – це досить розповсюджений  та 

доволі неоднозначний термін, через свою вживаність та  завдяки доступності та 

різноманітним типам і функціям, які він виконує.Сам термін походить від слова 

«invest», що англійською означає інвестувати. Тут і формується весь сенс, 

загальне поняття терміну «інвестування» - вкладення певних ресурсів на даний 

момент для їх збільшення у майбутньому. Інвестиційні стратегії, які є системою 

довгострокових орієнтирів підприємства, спрямованою на формування 

основних фондів компанії, є поширеним інструментом довгострокового 

стратегічного планування і є невід'ємною частиною економічної діяльності 

практично кожного підприємства.  

Так, згідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиції – 

це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 

прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект».  

Варто зазначити,що Податковий Кодекс України трактує термін 

«інвестиції» як господарську операцію, яка передбачає придбання основних 

засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін 

на кошти або майно».  
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А от за міжнародним стандартом в сфері бухгалтерського обліку інвестиції 

визначаються так актив, утримуваний підприємництвом для приросту капіталу 

через розподіл доходів (наприклад, відсотків, роялті, дивідендів та ренти), для 

збільшення вартості капіталу або інших вигод для підприємства інвестора, 

отриманих завдяки торговельним відносинам».  

Сутність  інвестиційної стратегії полягає у тому, що інвестиції 

здійснюються за залишковим принципом: спочатку покриваються поточні 

витрати, а залишок коштів йде на інвестування або заощадження., поняття 

«інвестиційна стратегія» розглядається з різних позицій, протилежно 

трактується науковими школами, що породжує певну плутанину та 

невизначеність. Так, І.О. Бланк розглядає інвестиційну стратегію як процес 

формування системи довготермінових цілей інвестиційної діяльності і вибору 

найефективніших шляхів їх досягнення. А.П. Дука уточнює це визначення з 

урахуванням мети стратегії, яка полягає у забезпеченні подальшого розвитку 

інвестиційної діяльності на основі прогнозування умов реалізації інвестиційних 

задумів та врахування кон'юнктури інвестиційного ринку як загалом, так і в 

окремих його сегментах. Особливість стратегії інвестиційної діяльності 

підприємства, як зазначає П.Г. Клівець, полягає у формуванні інвестиційного 

портфеля (сукупності цінних паперів, що належать юридичній або фізичної 

особі), який забезпечує підтримання матеріально-технічної бази, товарно-

матеріальних запасів підприємства на рівні, необхідному для постійного 

нарощування його конкурентного статусу.Отже, зважаючи на це, стратегію 

підприємства можна визначити – як механізм, пов’язаний із вкладанням коштів 

у певні активи для одержання додаткового доходу або ефекту.  

Мінливість сучасного бізнес-середовища зумовлює необхідність 

застосування стратегічного підходу до організації інвестиційної діяльності 

підприємства. Важливість розробки інвестиційної стратегії пояснюється 

кардинальними змінами цілей операційної діяльності підприємства через появу 

нових можливостей для зростання бізнесу, що потребує відповідних змін 
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товарного асортименту, впровадження нових технологій, освоєння нових 

ринків збуту та розширення цільових сегментів. [3] 

Інвестиційна стратегія репрезентує систему довгострокових цілей 

інвестиційної діяльності підприємства, реалізація яких передбачає вибір 

найбільш вигідних шляхів розширення та оновлення активів з метою 

забезпечення основної спрямованості його економічного розвитку. Вона 

формує генеральну комплексну програму дій, яка визначає пріоритетні для 

підприємства напрями та форми інвестування, характер формування 

інвестиційних ресурсів, послідовність етапів реалізації довгострокових 

інвестиційних цілей, межі можливої інвестиційної активності підприємства, а 

також систему формалізованих критеріїв, за якими воно моделює, реалізує та 

оцінює свою інвестиційну діяльність. [6] 

Процес розроблення інвестиційної стратегії є найважливішим складником 

загальної системи стратегічного вибору підприємства. Цей процес складається з 

певної кількості послідовних етапів: 

Етап 1. Дослідження чинників впливу зовнішнього та внутрішнього 

інвестиційного середовища.  

Етап 2. Визначення стратегічних цілей інвестиційної діяльності.  

Етап 3. Визначення періоду реалізації інвестиційної стратегії 

підприємства.  

Етап 4. Формування сукупності альтернативних інвестиційних стратегій.  

Етап 5. Вибір напрямів реалізації інвестиційної стратегії.  

Етап 6. Реалізація інвестиційної стратегії.  

Етап 7. Оцінка результатів реалізації інвестиційної стратегії.  

Етап 8. Контроль і моніторинг реалізації інвестиційної стратегії. [2] 

Інвестиційна стратегія підприємства реалізується в процесі розробки 

інвестиційної політики підприємства. Інвестиційна політика є цілеспрямованим 

комплексом заходів, реалізованих підприємством для досягнення окремих 

етапів інвестиційної стратегії підприємства в процесі вкладення інвестицій. 

 Інвестиційна стратегія підприємства реалізується: 
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- у процесі розробки і здійснення політики управління реальними 

інвестиціями; 

- у процесі розробки і здійснення політики управління фінансовими 

інвестиціями; 

- у процесі розробки і здійснення політики формування інвестиційних 

ресурсів. 

Враховуючи стратегічні цілі інвестиційної діяльності та готовність 

прийняти ризики, підприємство може реалізовувати консервативний, 

агресивний або компромісний тип інвестиційної політики. Реалізація 

консервативної моделі управління інвестиційною діяльністю відображає 

прагнення підприємства ухилятися від ризиків шляхом вибору надійних 

об’єктів вкладання капіталу, які дозволяють отримати хоч й незначний, проте 

передбачуваний і стабільний інвестиційний дохід. Агресивна інвестиційна 

політика націлена на свідоме прийняття ризику для отримання додаткових 

можливостей розвитку бізнесу. Вона передбачає цілеспрямоване вкладання 

капіталу у високоризикові об’єкти (інноваційні проєкти, бізнес-стартапи, цінні 

папери молодих перспективних компаній), комерціалізація яких дозволить 

максимізувати поточний інвестиційних дохід підприємства у найближчому 

періоді. Помірна (компромісна) інвестиційна політика передбачає розміщення 

капіталу в об’єкти, рівень сукупного ризику та прибутку за якими найбільшою 

мірою наближається до середньоринкових значень. Підприємство уникає 

вкладень у високоризикові об’єкти, одночасно відкидаючи низькодохідні 

інвестиційні проєкти та фінансові інструменти, як такі, які не становлять для 

нього особливої інвестиційної цінності. [1] 

Слід враховувати те, що перебіг, характер, інтенсивність та ефективність 

управління інвестиційною діяльністю багато в чому залежить від 

інвестиційного клімату країни. Складовими інвестиційного клімату можна 

рахувати об'єктивні можливості країни (інвестиційний потенціал) та умови 

діяльності інвестора (інвестиційний ризик). Процес iнвестування завжди 

пов'язаний з ризиком внаслiдок того, що прибуток та втрати вiд проекту є 
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важко прогнозованими величинами на момент прийняття рiшення про 

реалiзацiю об'єкта iнвестування. Неможливо наперед передбачити несприятливi 

ситуацiї та тенденцiї  протягом наступних рокiв. Ризик у процесi iнвестування 

виникає через коливання курсу валют, вiдсоткiв за кредит, цiн, змiну 

полiтичного курсу держави, податкової системи та iнших причин. [5] 

Для оцінки ефективності інвестиційної стратегії використовують такі 

критерії:  

- узгодженість інвестиційної стратегії фірми із загальною стратегією її 

економічного розвитку;  

- внутрішня збалансованість інвестиційної стратегії;  

- узгодженість інвестиційної стратегії із зовнішнім середовищем;  

- можливість реалізації інвестиційної стратегії з урахуванням наявного 

ресурсного потенціалу;  

- рівень ризику, пов'язаного з реалізацією інвестиційної стратегії;  

- результативність інвестиційної стратегії, яка базується на визначенні 

економічної ефективності її реалізації. [3] 

Отже, на основі проведеного дослідження, можна зробити висновок, що 

забезпечення інвестиційної діяльність підприємства є однією з головних 

функцій управління. Без впровадження інвестиційних проектів не можливо 

розвивати підприємство та підвищувати його конкурентоспроможність. 

Сьогодні інвестиційна діяльність промислових підприємств характеризується 

низькою активністю. Це пов’язано з негативним впливом кризових явищ в 

економіці країни та світі, мінливістю та нестабільністю зовнішнього 

середовища. 
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У статтi дoслiджeнo мeтoдичнi пiдхoди дo фoрмування прoграм рoзвитку 

пiдприємства. Навeдeнo eтапи фoрмування прoграми рoзвитку пiдприємства , 

якi дають мoжливiсть сeрeд альтeрнативних варiантiв oбирати oптимальний 

i найбiльш eфeктивний пiдхiд фoрмування прoграми з урахуванням 

пiдприємницькoгo сeрeдoвища. 
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У сучасних умoвах гoспoдарськoї дiяльнoстi будь-якe пiдприємствo 

пoвиннe мати чiткo рoзрoблeний план свoєї дiяльнoстi, йoгo наявнiсть сприяє 

рoсту пoказникiв прибуткoвoстi та eфeктивнoстi. За йoгo вiдсутнoстi 

пiдприємству важкo рeагувати на стрiмкi змiни зoвнiшньoгo сeрeдoвища та 
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приймати правильнi управлiнськi рiшeння, нeдoстатнє усвiдoмлeння 

значущoстi планування мoжe бути oзнакoю нeякiснoгo управлiння 

пiдприємствoм. Eфeктивнo пoбудoвана систeма стратeгiчнoгo управлiння 

пiдприємствoм забeзпeчує йoгo фiнансoву стiйкiсть, кoнкурeнтнoспрoмoжнiсть 

та eфeктивнe функцioнування на ринку.  

Для прийняття правильних та далeкoглядних управлiнських рiшeнь 

кeрiвник пoвинeн бути oзнайoмлeний з oб'єктивнoю iнфoрмацiєю прo витрати 

та дoхoди пiдприємства, прo вiдхилeння фактичних пoказникiв. Прoтe на 

сьoгoднiшнiй дeнь пiдприємствам нe дoстатньo дбати прo свoє eкoнoмiчнe 

станoвищe, нeoбхiднo спрямoвувати свoю дiяльнiсть на пiдтримку та 

впрoваджeння прoграм рoзвитку.  

Питанням тeoрiї та практики фoрмування прoграми рoзвитку пiдприємства  

присвячeнi працi прoвiдних учeних: I. Ансoффа, I.O. Бланка, В.O.Василeнка, Х. 

Вiссeми, В.М. Гeєця, П. Друкeра, М.М. Єрмoшeнка, В.Г. Гeрасимчука, У. Кiнга, 

Д. Клiланда, М.I. Круглoва, Ф. Кoтлeра, А.А. Мазаракi, Г. Мiнцбeрга, Н.К. 

Мoiсeєвoї, А.П. Наливайка, В.В. Пастухoвoї, М. Пoртeра, А.А. Тoмпсoна, Дж. 

Стрiклeнда, Н.М. Ушакoвoї, А. Чeндлeра, А.В. Шeгди, З.Є. Шeршньoвoї та 

iнших. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oснoвних аспeктiв фoрмування 

прoграми рoзвитку пiдприємства. 

В найбiльш загальнoму рoзумiннi прoграма рoзвитку - цe спeцiальним 

чинoм oфoрмлeна прoпoзицiя прo змiну дiяльнoстi пiдприємства, яка 

пeрeслiдує пeвну мeту.  

В свoю чeргу, рoзвитoк визначається як прoцeс, внаслiдoк якoгo 

вiдбувається змiна якoстi чoгo-нeбудь, пeрeхiд вiд oднoгo якiснoгo стану дo 

iншoгo, вищoгo абo ж як прoцeс закoнoмiрнoї змiни, пeрeхoду iз oднoгo стану в 

iнший бiльш дoскoналий, пeрeхiд вiд старoгo якiснoгo стану дo нoвoгo, вiд 

прoстoгo дo складнoгo, вiд нижчoгo дo вищoгo [3]. 

Рoзвитoк такoж мoжна oхарактeризувати як прoцeс, в якoму збiльшуються 

мoжливoстi i бажання пiдприємства задoвoльняти свoї бажання i пoтрeби 
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спoживачiв. 

Пiд управлiнням рoзвиткoм рoзумiють прoцeс ухвалeння i рeалiзацiї 

стратeгiчних рiшeнь, якi базуються на зiставлeннi eкoнoмiчнoгo пoтeнцiалу 

пiдприємства з умoвами зoвнiшньoгo сeрeдoвища i внутрiшньoгo стану. Вoни 

виникають як рeакцiя на нeстабiльнiсть пiдприємницькoї дiяльнoстi, щo 

здiйснюється кeрiвництвoм, для забeзпeчeння eкoнoмiчнoї стiйкoстi  

пiдприємства в дoвгoстрoкoвiй пeрспeктивi, здiйснeння мiсiї пiдприємства i 

ствoрeння кoнкурeнтних пeрeваг. 

Управлiння рoзвиткoм вiдрiзняється вiд управлiння вирoбництвoм тим, щo 

при управлiннi вирoбництвoм викoнується управлiння пoтoчними iснуючими 

функцiями i прoцeсами. Управлiння рoзвиткoм пiдприємства - цe рeгулювання 

дiяльнoстi пiдприємства для пiдвищeння йoгo eфeктивнoстi, зрoстання 

прoдуктивнoстi працi, пoлiпшeння якoстi прoдукцiї i забeзпeчeння йoгo 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi на якiснo вищoму рiвнi [1, с. 125].  

Характeрними рисами рeалiзацiї прoграм сталoгo рoзвитку пiдприємства 

чи oрганiзацiї є фiнансoва стабiльнiсть i пoзитивна динамiка у прибуткoвoстi, 

наявнiсть замoвникiв, клiєнтiв чи спoживачiв прoдукцiї абo пoслуг, тoбтo 

джeрeла дoхoдiв пiдприємства; кoмфoртнiсть працi, кoмпeтeнтнiсть, сoцiальна 

захищeнiсть у забeзпeчeнi пeрсoналу, тoбтo фактoри, якi ствoрюють 

кoнкурeнтнi пeрeваги в рeзультативнoстi працi пeрсoналу; пoзитивний вплив 

рeзультатiв дiяльнoстi на суспiльну свiдoмiсть з тoчки зoру oхoрoни 

навкoлишньoгo сeрeдoвища i спoживання eнeргeтичних рeсурсiв; пoзитивна 

oцiнка дiяльнoстi пiдприємства суспiльствoм, пeрсoналoм i партнeрами у 

бiзнeсi. Iндикатoри пoвиннi викoристoвуватися як iнструмeнти oцiнювання 

eкoнoмiкo-eкoлoгiчних рeзультатiв пoпeрeднiх управлiнських рiшeнь щoдo 

рoзвитку гoспoдарськoї дiяльнoстi та пoпeрeджeння пoмилкoвих майбутнiх  

рiшeнь при кoнтрoлi ступeня дoсягнeння встанoвлeних цiлeй рoзвитку [2, c.85] 

Дo складу прoграми вхoдять мiсiя та цiлi пiдприємства, рeзультати 

аналiзу галузi, ринку, кoнкурeнцiї, сцeнарiї oптимальнoгo рoзвитку, рeзультати 

рeалiзацiї прoграми та прoгнoз фiнансoвoгo стану пiдприємства. Прoграма 
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рoзвитку, як правилo, складається з прoeктiв чи планiв, якi в сукупнoстi 

забeзпeчуватимуть пiдвищeння eфeктивнoстi дiяльнoстi пiдприємства. 

Зoкрeма, дo складу прoграми рoзвитку мoжуть вхoдити такi рoздiли: 

– план вирoбництва (абo тoварooбoрoту для тoргoвeльнoгo пiдприємства); 

– маркeтингoвий план; 

– план з працi та кадрiв; 

– фiнансoвий план; 

– план рoзвитку науки i тeхнiки; 

– план капiтальних вкладeнь та капiтальнoгo будiвництва; 

– план матeрiальнo-тeхнiчнoгo забeзпeчeння; 

– план сoцiальнoгo рoзвитку кoлeктиву; 

– план захoдiв з oхoрoни прирoди та рацioнальнoгo викoристання 

прирoдних рeсурсiв. 

Усi рoздiли прoграми тiснo пoв’язанi мiж сoбoю. При рoзрoбцi прoграми 

нeoбхiднo врахoвувати їх вплив та уникати ситуацiй взаємoвиключeння тих чи 

iнших eлeмeнтiв [4]. 

Для цьoгo спoчатку кoжeн iз рoздiлiв плану рoзрoбляється oкрeмo як 

прoeктний варiант. Далi вiдбувається взаємнe кoригування рoздiлiв дo пoвнoгo 

їх узгoджeння i збалансoванoстi як за матeрiальнo-фiнансoвими рeсурсами, так i 

за пeрioдами викoнання. Цe дoзвoляє ствoрити динамiчну систeму 

взаємoзв’язку вирoбничих, тeхнiчних, eкoнoмiчних, oпeрацiйнo-тeхнiчних 

захoдiв спрямoваних на дoсягнeння пoставлeнoї мeти; пeрeдбачити пoрядoк i 

чeргoвiсть викoнання рoбiт; встанoвити тeрмiни i вiдпoвiдальних викoнавцiв з 

усьoгo спeктру рiзнoманiтних oпeрацiй, якi пeрeдбачeнi прoграмoю; визначити 

джeрeла i рoзмiри фiнансування, а такoж припустимi витрати щoдo кoжнoгo 

захoду, eтапу i виду рoбoти. 

В свoю чeргу, заснoваний на eкoнoмiчнiй oрганiзацiйнiй культурi прoцeс 

фoрмування прoграми рoзвитку пiдприємства вiднoситься дo рoзряду 

управлiнських прoцeсiв i рeалiзується пoeтапнo. Кoжeн eтап складається з ряду 

oпeрацiй, взаємoпoв'язаних мiж сoбoю [5]: 
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1. Пeршим eтапoм фoрмування прoграми стiйкoгo рoзвитку пiдприємства 

є пoстанoвка мeти - eкoнoмiчна дiєздатнiсть пiдприємства в кoнтeкстi сталoгo 

рoзвитку. Для визначeння цiєї мeти нeoбхiдна oцiнка впливу прoграми на 

сталий рoзвитoк пiдприємства. Звiдси випливає ряд прoблeм, якi пoтрiбнo 

фoрмалiзувати шляхoм взаємoзв'язку eкoнoмiчних i нeeкoнoмiчних пoказникiв, 

визначeння їх фактичних i нoрмативних значeнь, а такoж викoнати 

структуризацiю прoблeм, пoбудувавши для їх рiшeння дeрeвo цiлeй. Дeрeвo 

цiлeй пoказує шляхи дoсягнeння пoставлeнoї мeти чeрeз пiд цiлi. Oчeвиднo, щo 

eкoнoмiчна дiєздатнiсть  i сталий рoзвитoк пiдприємства нe мoжуть бути 

дoсягнутi, якщo нe дoсягнута хoча б oдна з пiд цiлeй: пiдвищeння 

платoспрoмoжнoстi пiдприємства, oптимiзацiя ризику, пoв’язанoгo з 

функцioнуванням пiдприємства, пiдвищeння eфeктивнoстi дiяльнoстi i 

eфeктивнoстi oснoвнoї дiяльнoстi. Oднак для кoжнoгo oкрeмo взятoгo 

пiдприємства вибiр пiд цiлeй iндивiдуальний, нeзважаючи на загальну гoлoвну 

мeту. Цe oбумoвлeнo рiзними дeстабiлiзуючими причинами, а такoж 

oсoбливoстями стадiї життєвoгo циклу, на якiй знахoдиться пiдприємствo. 

Пoбудoву дeрeва цiлeй eкoнoмiчнoї прoграми пiдприємства заснoванe на 

рeзультатах стратeгiчнoгo eкoнoмiчнoгo аналiзу та oцiнки впливу прoграми на 

сталий рoзвитoк пiдприємства. Прoцeс фoрмування прoграми стiйкoгo рoзвитку 

пiдприємства мoжe бути пo oднiй з гiлoк, а мoжe oхoпити i всi гiлки дeрeва 

цiлeй. Чим бiльшe нeстабiльнe пiдприємствo, тим бiльшe гiлoк будe задiянo, i 

навпаки. Пiсля визначeння кiнцeвoгo набoру цiлeй здiйснюється пeрeхiд дo 

eтапу рoзрoбки варiантiв дoсягнeння цiлeй [5]. 

2. Другий eтап фoрмування прoграми сталoгo рoзвитку пiдприємства – 

рoзрoбка варiантiв дoсягнeння цiлeй. Oскiльки рeсурси для вирiшeння прoблeм 

oбмeжeнi, слiд ранжувати (визначити важливiсть) прoблeми за їх актуальнiстю, 

масштабнiстю, врахoвуючи стадiю життєвoгo циклу пiдприємства. Далi 

нeoбхiднo прoвeсти аналiз впливу внутрiшнiх i зoвнiшнiх чинникiв (сoцiальних, 

eкoлoгiчних, eкoнoмiчних та iнституцiйних) на стратeгiю сталoгo рoзвитку 

пiдприємства та фактoрний аналiз впливу прoграми на сталий рoзвитoк 
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пiдприємства з мeтoю вияснeння причин, щo здiйснюють нeсприятливий вплив. 

Кoли виявлeнi причини, мoжна приступити дo рoзрoбки варiантiв дoслiджeння 

пoставлeних цiлeй. Пo кoжнiй прoблeмi нeoбхiднo рoзрoбити кiлька 

альтeрнативних варiантiв, щo забeзпeчить висoку якiсть i eфeктивнiсть 

майбутнiх управлiнських рiшeнь. Кoжeн варiант має мiстити в сoбi шлях 

вирiшeння прoблeми з урахуванням причин, щo викликали її [3]. 

3. Трeтiм eтапoм фoрмування прoграми стiйкoгo рoзвитку пiдприємства є 

вибiр кращих варiантiв з альтeрнативних. Здiйснити вибiр та скласти 

oптимальний пeрeлiк шляхiв дoсягнeння кiнцeвoї мeти мoжна, oцiнивши 

вирoбництвo мoжливoстi пiдприємства i визначивши стадiю життєвoгo циклу 

пiдприємства. Критeрiєм прийняття управлiнськoгo рiшeння є eкoнoмiчнe 

станoвищe пiдприємства i вiдпoвiднi критeрiї сталoгo рoзвитку.  

Таким чинoм управлiння рoзвиткoм пiдприємства являє сoбoю набiр 

взаємoзалeжних дiй, спрямoваних на дoсягнeння максимальнoгo eкoнoмiчнoгo, 

сoцiальнoгo, eкoлoгiчнoгo eфeкту, за дoпoмoгoю ствoрeння удoскoналeнoгo 

мeханiзму управлiння у сфeрi фiнансiв, вирoбництва, маркeтингу, сoцiальнiй, а 

такoж eкoлoгiчнiй сфeрах, на oснoвi систeматичнoгo аналiзу стану 

пiдприємства з урахуванням впливу зoвнiшньoгo сeрeдoвища. Правильнo 

встанoвлeнi цiлi, визначeння рiвня кoнкурeнцiї i аналiз пeрспeктив рoзвитку 

галузi дoпoмагають кoмпанiям пeрeмoгти в кoнкурeнтнiй бoрoтьбi. Стратeгiя 

рoзвитку визначає oрiєнтири i напрями рoзвитку кoмпанiї. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Стаття присвячена теоретичним аспектам формування маркетингового 

механізму управління підприємством. Розглянуто поняття маркетингового 

управління підприємством, висвітлено різні погляди науковців на процес 

формування маркетингового механізму управління підприємством. 

Ключові слова: маркетинговий механізм, управління маркетингом. 

Постановка проблеми. Сьогодні усе більшої актуальності набуває 

наукова і прикладна проблема вдосконалення механізму ефективного 

управління підприємством, заснованих на принципах сучасного маркетингу. 

Загалом будь-який об’єкт дослідження традиційно розглядається у якості 

системи, що функціонує в певному середовищі і взаємодіє з іншими системами, 

які, своєю чергою, можуть виступати підсистемами інших систем більш 

високого рівня.  

Варто зауважити, що найпершу розробку принципів управління ще на 

початку ХХ ст. здійснив французький вчений А. Файоль. Ним було 

сформульовано 14 базових принципів управління, багато з яких не втратили 

своєї актуальності і в наш час. З позицій ТССА управління маркетингом є 

складним процесом впливу суб’єкта управління (менеджменту підприємства) 

http://repository.hneu.edu.ua/
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на об’єкт управління (бізнес-процеси) в цільовій підсистемі маркетингу, яка є 

головною підсистемою в загальній системі управління підприємством, яке 

функціонує в умовах ринку. Як відомо, управління спрямоване на досягнення 

певної цілі чи їх сукупності з урахуванням конкретних ресурсних обмежень. 

Реалізація кожної з цілей здійснюється за допомогою цільового управління, яке 

по відношенню до загальної системи управління підприємством також виступає 

як цільова його підсистема. Отже, ефективність управління маркетингом на 

підприємстві безпосередньо залежить від виконання основних функцій будь 

якого процесу управління: планування, організації, мотивування і контролю.  

Одним важливим параметром будь-якої системи управління виступає 

зворотній зв’язок, який використовується з метою оперативного контролю за 

зміною параметрів виходу, який реалізується на основі інформаційно-

аналітичного забезпечення процесів управління.  

Також управління не можна розглядати в якості закритої системи, 

оскільки будь-яке сучасне підприємство являє собою складну економічну 

систему відкритого типу, яка активно пов’язана з іншими системами і 

знаходиться під постійним впливом неконтрольованих чинників зовнішнього 

ринкового середовища. Останні, своєю чергою, мають різну природу, 

спрямованість, а також високий рівень стохастичності і непередбачуваності. 

Внаслідок цього система управління маркетингом вимагає створення 

належного організаційно-економічного механізму, що швидко адаптується до 

умов зовнішнього ринкового середовища.  

Отже, розглянемо його сутність, зміст, складну природу і важливу роль в 

системі управління маркетингом на рівні підприємства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наразі не існує єдиного 

універсального визначення як поняття маркетингового механізму управління 

підприємством. Тому розглянемо найбільш поширені його визначення. 

Вітчизняний вчений проф. О.І. Олексюк пропонує трактувати маркетинговий 

механізм управління підприємством як сукупність внутрішніх можливостей і 

зовнішніх шансів задовольняти потреби споживачів та отримувати на цій 
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основі максимальні економічні вигоди [1, 8]. Інші вітчизняні науковці – проф. 

О.С. Федонін та І.М. Рєпіна – маркетинговий механізм управління 

підприємством трактують як здатність підприємства систематизовано й 

планомірно спрямувати всі свої функції (визначення потреб і попиту, 

організація виробництва, продаж, післяпродажне обслуговування та ін.) на 

задоволення потреб споживачів і використання потенційних ринків збуту [4, 8].  

Виклад основного матеріалу.  У своїй роботі О.І. Дідченко посилається 

на роботу В.А. Гончарука, який виділив його як функціональну складову в 

маркетинговому механізмі управління підприємством поряд із фінансами, 

управлінням, виробництвом, збутом, кадрами [4, 8].  

Н. Рожко та О. Бурліцька трактують маркетинговий механізм управління 

підприємством як сукупну спроможність маркетингової системи підприємства 

забезпечувати його постійну конкурентоспроможність, враховувати економічну 

і соціальну кон’юнктуру його товару або послуги на ринку завдяки плануванню 

і проведенню ефективних маркетингових заходів в області дослідження попиту, 

товарної, цінової, комунікативної і збутової політики, а також організації 

стратегічного планування і контролю за поведінкою товару, конкурентів і 

споживачів на ринку [1, 3, 8].  

О.І. Дідченко пропонує власне бачення ролі і місця маркетингового 

механізму в управлінні сучасним підприємством, підкреслюючи його 

інтегруючу і системоутворюючу роль та націленість на задоволення потреб 

споживачів у мережах партнерської взаємодії як на рівні підприємства, так і 

поза його межами.  

Натомість нам імпонує думка про підходи до визначення маркетингового 

механізму управління підприємством за трьома напрямками [1-8]:  

1. Цільовий. Маркетинговий механізм управління підприємством  – це 

відображення сукупності комерційних і збутових задач, які підприємство 

здатне вирішити з високим ступенем ефективності. Критерієм такої 

ефективності в даному випадку виступає співвідношення відповідних витрат і 

результатів.  
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2. Ресурсний. Маркетинговий механізм управління підприємством  

визначається характером використання матеріальних і нематеріальних активів, 

що забезпечують використання певних технологій виробництва, інновацій та 

отримання прибутку від них шляхом випуску і реалізації продукції, яка 

характеризується стабільним платоспроможним попитом.  

3. Інноваційний. Маркетинговий механізм управління підприємством  – 

знання, вміння і навички персоналу, здатність робітників підприємства до 

об’єднання і координації спільних зусиль для вирішення складних виробничо-

збутових завдань.  

На нашу думку, представлені підходи надають менеджменту 

підприємства уявлення про характер використання (чи невикористання) його 

маркетингового механізму у надто спрощеній формі. Адже особливості 

виконання маркетингових функцій і відповідні бізнес-процеси в них не 

знаходять свого належного відображення. Неузгодженість між трактуванням 

маркетингового механізму підприємства і його змістовним наповненням на 

практиці призводять до того, що він зазвичай розглядається в рамках підходів, в 

основу яких покладено різні уявлення про ступінь раціональності 

співвідношення інтересів виробників, споживачів і суспільства в цілому. Такі 

підходи також застосовуються для розгляду еволюції маркетингових концепцій, 

у межах кожної з яких набуває різного трактування і саме розуміння 

маркетингового механізму підприємства. 

До складових маркетинговий механізм управління підприємством 

відносять [8]:  

- аналітичну (інформаційну) – потенціал маркетингових досліджень, МІС 

підприємства та потенціал вибору (сегментації) цільового ринку;  

- виробничу – потенціал товарної політики підприємства, процесів 

ціноутворення, а також потенціал збутової політики підприємства;  

- комунікативну – потенціал персональних (індивідуальних) продажів, 

потенціал рекламної діяльності, а також стимулювання збуту продукції і 

потенціал формування суспільної думки.  
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Таким чином ринкова діяльність підприємства має бути спрямована на 

досягнення максимального рівня прибутку із застосуванням усіх можливих 

маркетингових заходів, зокрема, на основі розширення його виробничого, 

інноваційного, інвестиційного та стратегічного механізму.  

Своєю чергою, використання маркетингового механізму підприємства 

передбачає формування та реалізацію сукупності його маркетингових 

можливостей щодо використання всіх видів доступних ресурсів у процесі 

провадження маркетингової діяльності для забезпечення досягнення 

стратегічних або поточних цілей. Вирішення такого складного завдання на 

практиці знаходиться у площині інформаційно-аналітичного забезпечення 

ухвалення необхідних управлінських рішень на різних рівнях ієрархії. Йдеться, 

передусім, про необхідність побудови дієвої систем маркетингових досліджень 

підприємства, а також постійного моніторингу конкретних показників чи 

параметрів використання його маркетингового механізму в конкретних 

ринкових умовах, про що детальніше буде сказано в наступній частині роботи.  

Як відомо, теорії і практиці маркетингу велику кількість показників 

надзвичайно складно кількісно виміряти (наприклад, споживчу мотивацію чи 

лояльність, імідж торгової марки і т.п.), тому основна частина маркетингового 

механізму підприємства належить до його нематеріальних ресурсів. При цьому 

класичною проблемою є складність виокремлення частки нематеріальних 

активів у загальному прибутку, що, зокрема, пов’язано з тим, що відсутні 

стандартизовані форми звітності по маркетингу і продажам, а існуючі форми не 

належним чином відображають маркетингові показники. Отже, питання 

формування маркетингового механізму управління підприємством  є 

багатоаспектним. Особливого значення при його формуванні набуває 

визначення його складових та характеристик.  

Проведений автором аналіз і систематизація підходів до трактування 

поняття маркетингового механізму управління підприємством і розгляду його 

компонентної структури, які представлені у спеціальній літературі, дозволяють 

запропонувати власне розуміння даної категорії. Зважаючи на складність 
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вирішення такого завдання, ми пропонуємо визначати маркетинговий механізм 

управління підприємством, використовуючи такий фундаментальний метод 

наукового пізнання, як системний підхід.  

Висновки. Виходячи з такої позиції, доцільно визначити наступні головні 

його сутнісні характеристики:  

- маркетинговий механізм управління підприємством являє собою 

сукупність динамічних здатностей, компетентностей і потенційних 

можливостей, а також належного їх ресурсного забезпечення на рівні 

підприємства, які мають складну систему взаємозв’язків (ієрархічних і 

мережевих, вертикальних і горизонтальних), зорієнтованих на результативне 

використання ринкових можливостей у вигляді досягнення належного рівня 

конкурентоздатності та інших показників маркетингової діяльності на основі 

усебічного задоволення потреб споживачів, бізнес-партнерів, а також 

суспільних потреб в умовах ринкової невизначеності, з урахуванням 

відповідних обмежень внутрішнього походження;  

- маркетинговий механізм управління підприємством має складну і 

гнучку компонентну структуру, яка складається із ряду його підсистем 

(кадрової, інструментальної, інформаційної, ресурсної та ін.), розмір, кількість і 

змістовне наповнення яких визначаються характером та особливостями 

провадження маркетингової діяльності підприємства в конкретних ринкових 

умовах і можуть суттєво змінюватися під впливом його чинників;  

- маркетинговий потенціал є складовим потенціалів підприємства вищого 

рівня (передусім, економічного та ринкового), тому його належне використання 

є передумовою досягнення стратегічних цілей розвитку бізнесу внаслідок крос-

функціонального характеру управління відповідними бізнес-процесами на 

різних рівнях ієрархії управлінської системи.  

Вважаємо, що використання системного підходу в процесі аналізу такої 

складної категорії, як маркетинговий механізм управління підприємством, 

уможливлює перенесення акцентів від зайвої деталізації чи подальшого 

подрібнення його структурних складових до цілісного розуміння його ролі і 
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місця в системах управління сучасними підприємствами, як складними 

економічними системами відкритого типу.  
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СУЧАСНІ ВЕКТОРИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розглядаються особливості управління внутрішнім середовищем 

підприємства. Обґрунтовано функції та механізми управління внутрішнім 

середовищем. Визначено головні елементи внутрішнього середовища 

організації. Досліджено взаємозв’язок між факторами внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Розглянуто та запропоновано основні шляхи 

вдосконалення системи менеджменту підприємства на сучасному етапі. 

Ключові слова: зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, управління, 

підприємство, ефективність.  

Постановка проблеми. Актуальність цього питання полягає у забезпеченні 

сталого розвитку української економіки шляхом вдосконалення системи 

управління внутрішнім середовищем підприємства на основі впровадження 

світової наукової та управлінської практики. В сучасних умовах бізнесу 

особливо важливим питанням є вдосконалення координації бізнес-процесів у 

внутрішньому середовищі підприємства та ефективності управлінських рішень 

для вирішення стратегічних та операційних питань.  

Аналіз досліджень. Дослідження, пов’язані з вивченням сутності 

внутрішнього середовища підприємства, його основних складових здійснювали 

як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, а саме Л. Довгань, М. Саєнко, В. 

Дикань, Г. Кіндрацька, В. Пономаренко, З. Шершньова, О. Віханський, І. 

Ансофф, М. Мескон та ін. Але, незважаючи на безліч наукових робіт, які 
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торкаються даної проблематики, виявлені напрацювання у даному напрямі 

потребують систематизації та узагальнення.  

Мета статті. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів щодо 

сучасних векторів управління внутрішнім середовищем підприємства та 

визначення найвпливовіших його чинників.  

Виклад основного матеріалу. В умовах сьогодення розвиток та 

ефективне функціонування підприємств України залежить від їх здатності 

швидко та своєчасно адаптуватися під безперервну зміну зовнішнього 

середовища, яке характеризується високої динамічністю, невизначеністю та 

непередбачуваністю. 

Гнучке реагування системи управління підприємства на ці зміни грає 

ключову роль в підвищенні ефективності господарювання підприємства на 

ринку. Формування ефективної системи управління, яка здатна швидко 

адаптуватися як до зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства, 

створювати передумови підвищення якості управлінських рішень є запорукою 

стійкого розвитку його діяльності шляхом підвищення якості управлінських 

рішень. 

Стратегічний розвиток підприємства виконує особливу роль у процесі 

управління підприємством, забезпечуючи його конкурентоспроможність на 

певному ринку, компенсуючи зміни умов зовнішнього середовища. Саме тому 

для ефективного здійснення своєї діяльності сучасним підприємствам 

необхідно ретельно вивчати вплив чинників внутрішнього середовища і більш 

раціонально використовувати ресурси самого підприємства, своєчасно 

здійснювати необхідні організаційні зміни з урахуванням постійного впливу 

зовнішнього середовища, а також впроваджувати новітні інноваційні технології 

та приймати дійсно інноваційні рішення для зростання 

конкурентоспроможності підприємства.  

Кожне підприємство (організація) є відкритою економічною системою, 

має відмінні особливості, а також функціонує й розвивається завдяки наявності 

в ній певних елементів, які дають змогу своєчасно і адекватно реагувати на 
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сигнали зовнішнього оточення. Саме ці елементи і являють собою її внутрішнє 

середовище. 

Парадигмальні зрушення у економічних процесах та явищах 

відображають відповідні специфічні особливості той чи іншої епохи змін, що 

спирається на логіку нелінійної динаміки, циклічної амплітуди міжсистемних 

перетворень, за якою нове постає не як системно детерміноване, а як породжена 

біфуркацій ними процесами альтернативна ймовірність. Ряд науковців 

вважають, що найбільш важливими та впливовими тригерами парадигмальних 

зрушень є підвищення інтелектуалізаційних потреб, гуманізація соціального та 

економічного розвитку, що обумовлено структурними змінами на початок 21 

століття [1]. 

Парадигмальні зміни в сучасних умовах базуються на певних ознаках, що 

знайшло відображення у працях науковців [2 ]: 

– розвиток індивідуалізації суспільства та всесвітньої цивілізації шляхом 

підвищення самодостатності людини; 

– значне ускладнення економічних та соціальних відносин у суспільстві; 

– поява новітніх інформаційних технологій, які додають соціально-

економічних перетворень на засадах створення та розповсюдження 

інформаційних мереж та розвитку штучного інтелекту. 

Зміни соціально-економічних відносин концентруються навколо саме 

людини, її інтелектуальних здібностях, можливостях до саморозвитку та само 

керованості, тобто на перший план виходять особисті ознаки щодо креативного 

мислення, адаптування під нові виклики середовища, що її оточує. 

За таких обставин змінюється фокус системи управління підприємством з 

простого виробництва продукції на розвиток управлінського потенціалу 

людини. Відбувається створення нового типу економіки, що супроводжується 

певними процесами, які відбуваються одночасно [1]: 

– глобалізація, що має всесвітній масштаб охоплення змін за рахунок: 

а) інтеграції економік національного рівня у глобальний невід’ємний 

виробничий процес; 
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б) проникнення транснаціонального капіталу розвинених держав та їх 

впливу, що створює умови для появи нового геополітичного простору; 

– цифровізація соціально-економічних відносин за рахунок бурхливого 

розвитку інноваційних інформаційних технологій, що спонукає до змін 

швидкості реакцій системи управління підприємством для забезпечення його 

конкурентоспроможності, яка повинна здійснюватися на випередження; 

– безперервна інтелектуалізація, яка супроводжується процесом набуття 

нових знань на постійної основі на протязі всього життя, що дозволяє здійснити 

їх перетворення на інформацію, яка стає головним тригером змін системи 

управління та джерелом інноваційного її розвитку; 

– соціалізація, яка обумовлює підпорядкування економічних процесів 

інтересам розвитку людини та суспільства в цілому, що відбувається через 

зростання цінності в постіндустріальному суспільстві; 

– технологічна основа змін, яка має нерівні ознаки для різних країн світу 

внаслідок чого розробка нових технологій залежить від специфіки та умов 

економічного та технологічного розвитку цих країн. 

Зазначені обставини потребують нових підходів до адаптації к новим 

умовам господарювання, тому що без суттєвих перетворень підприємства 

нездатні реалізовувати свої задачі та досягати бажаних результатів 

діяльності[1]. Відтак, парадигмальні зміни економічного розвитку 

характеризуються ускладненням перетворень та зміною логіки суспільного 

розвитку, що створює передумови зародження нового формату економіки. 

Кожна дія всіх підприємств можлива тільки в тому випадку, якщо 

середовище допускає його здійснення. Внутрішнє середовище підприємства є 

джерелом його життєвої сили. Воно містить в собі той потенціал, який дає 

можливість підприємству функціонувати, а отже, існувати і виживати в 

певному проміжку часу. Але внутрішнє середовище може створювати певні 

проблеми і навіть привести до ліквідації підприємства в тому випадку, якщо 

воно не забезпечує необхідних умов для функціонування підприємства. 
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Умови і сили, які існують всередині підприємства, називаються 

факторами внутрішнього середовища. Фактори внутрішнього середовища 

зображують так звану «внутрішню» ситуацію на підприємстві яка включає різні 

внутрішні складові, такі як ресурси, персонал, структура управління, 

корпоративна культура та ін. На основі проведеного аналізу факторів ризику 

внутрішнього і зовнішнього середовища нами запропоновано систему взаємодії 

між підприємством та зовнішнім і внутрішнім середовищем (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Система взаємодії між підприємством та зовнішнім і внутрішнім 

середовищем 
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підсистем, що формується всередині будь-якого підприємства, безпосередньо 

впливає на його діяльність та є об’єктом управлінських рішень Визначивши 

сутність внутрішнього середовище підприємства доцільно розглянути які саме 

чинники впливають на його функціонування, адже кожен автор по різному 

виділяє ці важливі складові внутрішнього середовища, які забезпечать його 

ефективне функціонування.  

Отже, саме менеджмент формує та змінює внутрішнє середовище 

організації, що являє собою органічне сполучення таких елементів, як: 

– культура (мається на увазі система загальних базових цінностей, 

переконань, негласних угод та ін.); 

– структура організації (сформоване виділення окремих підрозділі і їх 

взаємозв’язок); 

– технологія (технічні засоби і способи їхнього використання та 

комбінування); 

– кадри (вважаються основою будь-якої організа- ції, бо саме кадри 

створюють продукцію організації, формують її культуру та внутрішній клімат); 

– внутрішньо організаційні процеси (прийняття рішень, координація, 

комунікаційні процеси в організації).  

Слід зазначити, що внутрішні чинники формуються саме підприємством і 

в першу чергу його керівництвом. При аналізі слід пам’ятати, що деякі з цих 

факторів (наприклад, структура балансу, вибір цінової і збутової політики, 

управління активами компанії) перебувають цілком і повністю в компетенції 

керівництва і фахівців відповідних служб. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Підводячи 

підсумки слід зазначити, що залежно від форми, розмірів, виду діяльності, 

сегменту ринку та інших важливих чинників кожне підприємство повинно мати 

чітко визначений і сформований внутрішній механізм. При цьому кожен 

елемент внутрішнього середовища має не тільки доповнювати інші складові 

компоненти, а й ефективно пристосовуватись до змін різноманітних факторів 

зовнішнього середовища.  
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Визначено, що одним із найважливіших елементів зазначеного механізму є його 

розвиток, зокрема навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.  

Ключові слова: управління, механізм, персонал, навчання, перенавчання, 

підвищення кваліфікації. 

Постановка проблеми. Особливої актуальності нині набуває розроблення 

механізму ефективного управління персоналом підприємства для забезпечення 

якісної роботи в майбутньому, що створить передумови розвитку та підвищить 

їх конкурентоспроможність. При цьому важливого місця займає стратегія 

управління персоналу, яка може виконувати роль організаційного важеля, що 

може забезпечити додаткові можливості для одержання прибутку. Саме 

ефективність управління персоналом як одного із джерел 

конкурентоспроможності підприємства має забезпечити передумови соціально-

економічного його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед багатьох наукових 

досліджень закордонних вчених у сфері управління персоналом організацій 

(підприємств) є праці, зокрема: М. Армстронга, М. Бєляцького, В. Весніна, М. 

Вітке, В. Врума, О. Єгоршина, А. Кітова, М. Лапіна, Д. МакГрегора, М. 

Мескона, М. Педлера, П. Сенге, Ф. Тейлора, А. Файоля, Е. Шейна та інших. 

Значний внесок у розроблення сучасної теорії управління персоналу, вивчення 

проблем ефективного його використання зробили такі відомі українські 

дослідники, як Д. Богиня, Н. Борецька, В. Василенко, М. Ведерніков М. 

Войнаренко, Н. Гавкалова, О. Грішнова, О. Денисюк, І. Заюков, Б. Ігумнов, А. 

Колот, А. Кредісов, Е. Лібанова, М. Мурашко, В. Нижник, В. Савельєва, Г. 

Савіна, О. Сардак, М. Семикіна, П. Ситник,  А. Тельнов, О. Турецький, Б. 

Холод, Н. Хрущ, Л. Чорна, Г. Щокін та інші. 

Метою дослідження є теоретико-методологічні засади розробки 

механізму удосконалення управління персоналом. 

Виклад основного матеріалу. Будь-яке сучасне підприємство, яке є 

багатогранним та багатофункціональним, потребує постійного розвитку та 

адаптації у зовнішньому середовищі. Удосконалення системи управління 
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персоналом є необхідною умовою ефективної діяльності сучасного 

підприємства. Злагоджена робота колективу та його продуктивна взаємодія на 

всіх етапах виробництва складають основу успішного бізнесу [1].  

З огляду на вищезазначені проблеми, було сформовано механізм 

управління персоналом підприємства, на базі сучасних принципів, які дадуть 

змогу досягти як загальних цілей у межах вибраних стратегій, так і високого 

рівня прихильності працівників (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механізм удосконалення управління персоналом 

підприємства [2] 
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На рисунку 1 зображено механізм який складається із певної сукупності 

елементів, які, взаємодіючи один з одним, дозволять підвищити ефективність 

управління персоналом на підприємстві. 

Основним напрямом для подальшого удосконалення механізму управління 

персоналом на підприємстві має бути реалізація наступних етапів: оцінювання 

та атестація персоналу, планування кар’єри, професійне навчання й підвищення 

кваліфікації персоналу та професійно-кваліфікаційне просування персоналу, що 

в кінцевому підсумку має стати базою для формування кадрового резерву. 

Варто проаналізувати усі ключові елементи механізму, оскільки на їх 

основі будується успішна схема управління персоналом.  

1. Управління наймом персоналу – (ряд дій, спрямованих на залучення 

кандидатів, які володіють якостями, необхідними для досягнення цілей 

організації [3]). 

2. Управління кадровим потенціалом (одна з умов досягнення стратегічної 

мети для будь-якого сучасного підприємства та виступає конкурентною 

перевагою, що знижує залежності організації від факторів зовнішнього 

середовища і підвищує її ефективність [4]). 

3. Управління розвитком персоналу (являє собою розробку та реалізацію 

заходів, які спрямовані на удосконалення якісних характеристик працівників 

(навичок, знань, мотивації, компетенцій тощо), що є важливим відповідно до 

загальної стратегії розвитку підприємства [5]). 

4. Мотивація персоналу (створення сприятливих умов і стимулів, які 

спонукають співробітників працювати з більшою самовіддачею, з націленістю 

на якість і результат [6]). 

В статті важливо зазначити, що ефективне управління персоналом є 

систематично-організаційним процесом відтворювання і якісного використання 

трудових ресурсів. Для визначення поняття ефективності управління необхідні 

певні критерії. Критерієм ефективного управління є якість, як відповідність 

дієздатності підприємства конкретним умовам функціонування. Якість 

управління має враховуватися під час побудови системи управління.  
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Важливим етапом в управлінні розвитком персоналу є розробка заходів 

щодо вдосконалення процесу навчання, підготовки та перепідготовки 

персоналу.  Побудова системи навчання, як відомо, це процес трудомісткий, 

насамперед через значні витрати. Саме тому, усі працівники, у першу чергу 

керівники вищої і середньої ланки, повинні чітко розуміти цілі і завдання 

підготовки персоналу та усвідомлювати його значення в успішному 

функціонуванні компанії [7]. 

Для ефективного розвитку і функціонування підприємства обов’язковою 

умовою є постійне удосконалення знань, умінь і навичок працівників. 

Проведення бізнес-тренінгів передбачає використання на практиці набутих 

знань і навичок, що сприяє генерації нових ідей, дозволяє оптимізувати процес 

організації діяльності підприємства, підвищити рівень задоволеності 

замовників послуг тощо. У цілому, система навчання повинна бути створена з 

урахуванням потреб окремих співробітників, цільових груп і відділів, керівного 

складу компанії та включених до кадрового резерву працівників [8]. 

Реалізація запропонованих заходів дозволить діючому підприємству 

набути статусу компетентного, тобто такого, що ефективно використовує 

інтелектуально-творчий потенціал персоналу, володіє комплексом унікальних 

організаційних знань, а також розглядає формування і розвиток ключових 

компетенцій як факторів стійкої конкурентної переваги.  

Схему навчання персоналу слід вважати системою тільки тоді, коли на 

підприємстві втримується чітка послідовність дій: «планування – реалізація – 

оцінка». Так, «планування» включає аналіз, визначення потреб і мети навчання, 

детальну розробку критеріїв оцінки навчання; «реалізація» – передбачає 

безпосередню підготовку, організацію і проведення навчання; «оцінка» – 

передбачає моніторинг ефективності навчання [9].  

За умови використання системи навчання персоналу, прогнозований 

позитивний ефект досягається:  

1) за рахунок коротких термінів підготовки управлінців при мінімальному 

відриві від основної діяльності, оскільки навчання є безперервним процесом і 
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немає необхідності виділяти час на «звикання» до нового виду діяльності 

(вчитися); 

2) шляхом збільшення практичної віддачі, тому що навчання на 

підприємстві максимально наближене до виробничої, організаційної практики, 

особливо, якщо це безперервна система заходів щодо розвитку управлінського 

персоналу, що містить різні сучасні форми і методи;  

3) персонал, що пройшов навчання за запропонованими навчальними 

програмами на підприємстві, оперативно реагує і добре пристосовується до 

умов швидкозмінного професійного середовища, що сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності підприємства в цілому.  

Висновок. Отже, було розглянуто механізм удосконалення управління 

персоналом підприємства, де виділено основні його складові: управління 

наймом персоналу, управління кадровим потенціалом; управління розвитком 

персоналу; мотивація персоналу. Важливим елементом механізму управління 

персоналом підприємства є управління розвитком персоналу, зокрема його 

навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Виходячи з того, що 

розвиток персоналу не можливий без постійного удосконалення знань, то 

можна стверджувати, що  даний елемент механізму має бути максимально 

інтегрований, «вбудований» у загальну систему управління підприємством у 

цілому. 

Перспективи подальших досліджень. Запропонований механізм 

удосконалення управління персоналом потребує необхідності розробки 

концептуальних засад його розвитку, формування відповідних стратегій і 

тактик, особливо враховуючи дію воєнного стану в Україні.  
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Стаття присвячена теоретичним аспектам формування механізму 
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поняття інтегрованої маркетингової політики взаємодії зі споживачами на 

підприємстві. Визначено функції інтегрованої моделі маркетингової політики 

взаємодії зі споживачами на підприємстві (CRM  системи). 

Ключові слова: маркетинговий механізм, CRM  система. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах нестабільного середовища 

багато підприємств відчувають проблему руйнування ділових зв’язків з 

суб’єктами ринкових відносин.  

Конкурентний характер ринків визначає нові умови розвитку 

підприємства, коли успіх виробника багато в чому залежить від ефективності 

його взаємодії зі споживачами, акціонерами, партнерами, співробітниками.  

Використання традиційного маркетингового інструментарію в цій ситуації 

обмежене, що визначає необхідність перегляду базових маркетингових 

концепцій і розроблення нових підходів, орієнтованих на формування такої 

маркетингової політики, яка сприяла б підтримці довгострокових взаємодії зі 

споживачами.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливість встановлення 

взаємовідносин підприємства з різними учасниками ринку розглядається в 

багатьох працях таких вітчизняних і зарубіжних авторів, як С. Гаркавенко, Ф. 

Котлера та інших. Незважаючи на значну кількість праць, у яких досліджується 

маркетинг взаємовідносин на підприємстві, специфіка підходу з позиції 

комплексного управління взаємовідносинами підприємства і споживачів, 

партнерів, акціонерів і співробітників врахована недостатньо, що і вимагає 

додаткових досліджень.  

Таким чином, метою дослідження є розроблення комплексної програми 

реалізації маркетингової політики взаємодії зі споживачами.  

Виклад основного матеріалу.  

Система інтегрованої маркетингової політики взаємодії зі споживачами на 

підприємстві, орієнтованої на довготривалу взаємовигідну співпрацю зі 

споживачами, партнерами, співробітниками, акціонерами, має передбачати 

наступні складові (рис.1). 
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Рисунок 1- Система інтегрованої маркетингової політики взаємодії зі 

споживачами на підприємстві [1] 

 

Модель маркетингової політики взаємодії зі споживачами на підприємстві 
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партнерства, що сприяє задоволенню переваг 

і потреб споживачів підприємства  

Відділ HRM здійснює і несе 
відповідальність за цілеспрямовану діяльність 

щодо підтримки та розвитку корпоративної 
культури, орієнтованої на споживачів і 
відповідного мотиваційного механізму 

управління персоналом, формування HRM-

Відділ SRM здійснює і несе 
відповідальність за цілеспрямовану діяльність 
щодо підтримки та розвитку прийнятного для 

підприємства рівня корпоративного 
управління, орієнтованого на 

km.fem.sumdu.edu.ua зростання прибутковості 
і вартості підприємства, впровадження 

вартісного мислення  формування SRM-бази 
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стратегічну гнучкість при ухваленні дієвих управлінських рішень. Основу 

моделі становлять бази даних, що формуються у відділах CRM, PRM, SRM і 

HRM [1, 6]. 

Таким чином, найважливішим консолідуючим принципом є політика 

безперервного поліпшення якості обслуговування реальних споживачів. 

Специфікою впровадження інтегрованої моделі маркетингової політики 

взаємодії на підприємстві є необхідність одночасного впровадження всіх 

чотирьох складових – CRM (рис.2), PRM, SRM та HRM з приваблюючою 

орієнтацією на споживача і формуванням інформаційно-аналітичного центру як 

одного з найважливіших інструментів [2, 3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -Функції інтегрованої моделі маркетингової політики взаємодії 

зі споживачами на підприємстві (CRM  системи) [2, 3] 
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Систематичне здійснення сегментації споживачів, відстеження їхніх 
вподобань та потреб, з виділенням найбільш прибуткових для оптимізації 
залучення ресурсів підприємства в найбільш прибуткові сегменти при 
збереженні уваги до інших сегментів 

Створення каналів споживацьких комунікацій (телефонний дзвінок; 
безпосередній особистий візит на підприємство; запит/відповідь поштою, 
факсом  електронною поштою) 

Формулювання платформи бачення перспективи і постановку 
конкретних цілей, завдань і функцій її досягнення:  

на оперативному (доступ до інформації в ході контакту зі споживачем у 
процесі продажів і обслуговування),  

аналітичному (спільний аналіз даних, що характеризують діяльність, як 
споживача, так і підприємства, отримання нових знань, результатів, 
рекомендацій),  

коллаборативному (участь споживача в діяльності підприємства і його 
вплив на процеси розроблення й вироблення продукту, сервісного 

 Інтеграція інформації про реальних і перспективних споживачів в єдину 
базу даних 

Формування CRM-бази даних, що містить оперативний та аналітичний 
блоки, яка зводиться до уніфікації інформації по споживацькій базі, що 
дозволяє на основі її систематизації отримувати дані, що регламентують 
процес роботи зі споживачами 
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CRM-база даних може дозволити глибоко вивчити потреби споживачів і 

створювати конкурентоспроможні пропозиції продукції підприємства, 

максимально адаптовані до їх індивідуальних інтересів; відкрити перед 

підприємством нові можливості найбільш адекватного розуміння очікувань 

споживачів і формування пропозицій з найвищою для них цінністю, за які вони 

згодні платити, зберігаючи свою лояльність відносно підприємства.  

Використання концепції маркетингу взаємодії зі споживачами  може 

дозволити підприємству стабілізувати кількість своїх споживачів на основі 

встановлення з ними міцних довгострокових зв’язків, покращити 

взаємовідносини з постачальниками, акціонерами, співробітниками. Ця 

концепція сприятиме формуванню надійної системи довгострокових 

партнерських стосунків зі споживачами, постачальниками, співробітниками, 

акціонерами, що, у свою чергу, може сприяти більш ефективному 

використанню ресурсів, поліпшенню всіх аспектів виробничо-господарської 

діяльності.  

Таким чином, в умовах високої конкуренції та складних економічних умов 

існування, а також все більш вибагливих споживачів, збільшується значення 

концепцій управління відносинами зі споживачами (CRM), системи управління 

стосунками з акціонерами (SRM), системи управління стосунками з партнерами 

(PRM) і системи управління стосунками з власними співробітниками (HRM).  

Особливостями формування ефективної програми реалізації маркетингової 

політики взаємовідносин на підприємстві мають бути [4, 5]:  

− призначення для індивідуального споживача, що визнається ключовою 

фігурою;  

− надання пріоритетів віддаються постійним споживачам, стосунки з 

якими удосконалюються і прогнозуються на перспективу;  

− побудова і підтримка взаємодії зі споживачами усередині підприємства, 

між його основними партнерами і кінцевими споживачами;  

− формування і узгодження всіх процесів під забезпечення того кінцевого 

результату, який бажає отримати споживач;  
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− залучення споживача безпосередньо до процесу взаємодії зі 

споживачами , що частково управляє різними його складовими, включаючи 

підбір матеріалів, уточнення елементів, їх комплектацію, способи, місце і час 

доставлення, форми обслуговування;  

− перегляд існуючої технології, матеріалів, стратегії і структури;  

− розподіл отриманих вигід між всіма учасниками відповідно до 

виконуваної ними діяльності в рамках партнерських взаємодії зі споживачами.  

Програма реалізації маркетингової політики взаємодії зі споживачами має 

бути індивідуалізованою, такою, що максимально враховує унікальні 

особливості функціонування конкретного підприємства.  

Висновки. Таким чином, основна ідея впровадження маркетингової 

політики взаємодії зі споживачами на підприємстві полягає в тому, що об'єктом 

управління поступово стає не сукупне рішення, а встановлення та моніторинг 

тривалих взаємовідносин зі споживачами й іншими зацікавленими учасниками 

процесу.  

Прогресивність використання маркетингової політики взаємодії зі 

споживачами  виявляється в тому, що у швидко змінних ринкових умовах 

найбільш правильним, а деколи і єдиним способом залучення «потенційних» та 

утримання «постійних» споживачів є надання їм покращеної продукції, що 

базується на повнішому і оперативному обліку їх індивідуальних потреб на 

принципах персоналізації взаємодії зі споживачами , чітко орієнтованих на 

конкретні групи споживачів, підкріплених довгостроковими взаємовигідними 

відносинами, що розвиваються, з партнерами, акціонерами і співробітниками.  

Таким чином, у рамках ефективної маркетингової політики взаємодії зі 

споживачами  вони стають не лише найважливішим ресурсом, що надходить у 

розпорядження підприємства поряд з матеріальними, фінансовими, 

інформаційними, людськими і іншими ресурсами, але і особливим продуктом, 

що інтегрує інтелектуальний і інформаційний потенціали взаємозв’язаних 

суб'єктів ринкових стосунків. 
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Стаття присвячена теоретичним аспектам формування механізму 

маркетингової взаємодії зі споживачами на підприємстві в сучасних умовах 

діджиталізації. Розглянуто всі можливі канали зв'язку для кращого залучення 

потенційних покупців в процес формування маркетингової взаємодії зі 

споживачами на підприємстві. Визначено, що при формуванні маркетингової 
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взаємодії зі споживачами на підприємстві не втрачають своєї актуальності 

програми лояльності споживачів, які трансформуються і удосконалюються 

лише за допомогою сучасних методів їх впровадження та сучасних каналів 

зв'язку. 

Ключові слова: маркетинговий механізм, CRM  система, E-mail маркетинг, 

Web Push повідомлення, SMM, SEO, контент-маркетинг, пошукова 

оптимізація, маркетинг впливу. 

Постановка проблеми. Перенасичення ринку товарами та послугами, 

загострення конкурентної боротьби суттєво підвищує значення процесу 

формування механізму маркетингової взаємодії зі споживачами на 

підприємстві. В контексті стрімкого поширення цифрового тренду кардинально 

змінюється формат взаємодії зі споживачами, методи та інструменти збору й 

обробки інформації про їхні купівельні переваги.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Можна відзначити ряд праць 

присвячених вивченню процесу формування маркетингової взаємодії зі 

споживачами на підприємстві, а саме роботи: М. Окландера, І. Поліщук та 

інших. Проте, розвиток системи суспільно-економічних відносин в період 

рецесії та підвищення рівня діджиталізації споживачів сприяють швидкій зміні 

споживчих переваг.  

Тому, з метою отримання ефективного механізму маркетингової взаємодії 

зі споживачами на підприємстві необхідно налагоджувати комунікацію зі своєю 

цільовою авдиторією та оперативною реагувати на зміну поведінки споживача 

свого сегменту. 

Виклад основного матеріалу. В рамках нашого дослідження варто 

зазначити особливості маркетингової взаємодії зі споживачами, до яких 

належать:  

1. Короткий цикл продажів. Продажі споживачам ринку зазвичай 

прямолінійні , трансакційні і більш керовані маркетингом. Через низькі цінові 

орієнтири - менша кількість людей бере участь в підготовці рішення та 
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формуванні взаємодії зі споживачами, тому як правило маємо короткий цикл 

продажів [6].  

2.Робота з кінцевим користувачем. При формуванні маркетингової 

взаємодії зі споживачами на підприємстві зазвичай мають справу 

безпосередньо зі споживачами своєї продукції. Так легше переконати людину, 

підібрати потрібні слова і використовувати спеціальні прийоми.  

3. Пріоритетність соціальних мереж. Сьогодні формування маркетингової 

взаємодії зі споживачами на підприємстві неможлива без SMM. Вибираючи 

товар, люди шукають відгуки інших покупців. Вони досліджують кожен 

відомий їм інформаційний канал, щоб прийняти правильне рішення, а 

відповідно формують своє відношення до торгової марки, товару. 

При формуванні маркетингової взаємодії зі споживачами на підприємстві 

важливо використовувати всі можливі канали зв'язку для кращого залучення 

потенційних покупців. З модернізацією й урізноманітненням інформаційних 

технологій основні компоненти системи маркетингових комунікацій також 

трансформуються і пристосовуються до сучасних вимог конкурентного 

середовища. Розглянемо найбільш важливі на сьогодні маркетингові канали 

формування маркетингової взаємодії зі споживачами на підприємстві. 

Часто вітчизняні підприємства залучають мобільних користувачів за 

допомогою інтерактивних рекламних акцій. Мобільний маркетинг спрямований 

на охоплення користувачів через сайти, додатки, SMS та соціальні мережі. По 

суті, мобільний маркетинг є маркетинговими комунікаціями, в реалізації яких 

задіяно мобільний телефон. Тому, мобільний маркетинг можна характеризувати 

як комплекс маркетингових заходів, спрямованих на формування 

маркетингової взаємодії зі споживачами на підприємстві. 

E-mail маркетинг - це комунікація бізнесу з передплатником або клієнтом 

за допомогою електронної пошти з метою формування маркетингової взаємодії 

зі споживачами на підприємстві. Маркетологи полюбляють email за 

доступність, високий відсоток повернення інвестицій, можливість 

використовувати канал як для генерування прибутку, так і для комунікації з 
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клієнтами [4]. Однак, email маркетинг ефективний тільки якщо передплатники 

отримують релевантні листи.  

Web Push Повідомлення - це короткі повідомлення, що спливають на 

екрані мобільного пристрою або комп'ютера. Push повідомлення можна 

розсилати в будь-який час, при цьому одержувачу не обов'язково бути в момент 

відправки онлайн, в певному додатку або використовувати свій гаджет, 

повідомлення в будь-якому випадку буде доставлено [3]. Такий підхід 

допомагає отримати негайну відповідь від потенційного клієнта і зрозуміти чи 

можливо сформувати маркетингову взаємодію зі споживачами на підприємстві. 

SMM - спрямований на формування, підтримку і збільшення лояльності 

цільової аудиторії за допомогою роботи в соціальних мережах, що є важливим 

результатом процесу формуванні маркетингової взаємодії зі споживачами на 

підприємстві [2]. Social media marketing з'явився у результаті поширення 

Інтернету і соціальних мереж в суспільстві, і є головним інструментом 

просування компанії або товару/послуги в будь-якій соціальній мережі [2]. 

Головною метою SMM в контексті просування кінцевого продукту зазвичай є 

залучення і утримання уваги споживачів до певного товару, бренду через 

соціальні платформи. Соціальні мережі є важливим інструментом при 

формуванні маркетингової взаємодії зі споживачами на підприємстві, особливо 

коли необхідно збільшити аудиторію потенційних покупців і лояльних клієнтів.  

SEO - це в першу чергу залучення клієнтів або цільових користувачів з 

пошукових систем, яка спрямована на підвищення видимості сайту в 

неоплачуваних результатах пошукової видачі. Завданням пошукових систем 

при формуванні маркетингової взаємодії зі споживачами на підприємстві є 

залучити трафік на сайт, збільшити обсяги продажу, чисельність задоволених 

споживачів, чисельність споживачів, які бажали б здійснити повторну покупку.  

Контент-маркетинг забезпечує ефективне формування маркетингової 

взаємодії зі споживачами на підприємстві, а саме: допомагає компаніям 

збільшувати свою цільову аудиторію, підвищувати залученість потенційних 

клієнтів, підвищувати пізнаваність бренду, збільшувати обсяги продажу і 
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підвищувати лояльність клієнтів. Невід'ємним атрибутом успішного 

застосування технології контент-маркетингу є уміння правильно та розумно 

створити, наповнити та використовувати усі елементи цієї маркетингової 

складової [5].  

Пошукова оптимізація є важливим компонентом при формуванні 

маркетингової взаємодії зі споживачами на підприємстві, оскільки за 

допомогою комплексу заходів для підняття сайту на вищі позиції можна 

отримати інформацію про споживчий попит. Це означає, що потрібно 

оптимізувати сторінки сайту для досягнення високої позиції на сторінці 

результатів пошукової видачі.  Ця довгострокова стратегія, має на меті роботу з 

пошуковими запитами користувачів, швидкістю завантаження сторінок і 

побудовою посилальної маси на сайт.  

В сучасних умовах при формуванні маркетингової взаємодії зі 

споживачами можна використовувати Facebook і Instagram, щоб «поговорити» 

зі своєю аудиторією і прочути, що зробить бренд кращим вибором.  

Маркетинг впливу (Influencer Marketing) направлений на залучення 

найпопулярніших блогерів в своїй ніші. Вони допоможуть формувати 

взаємодію зі споживачами на підприємстві, просувати бренд серед своєї 

аудиторії на взаємовигідних умовах. Influencer Marketing стає все більш 

актуальним форматом в контексті «digital», дозволяє ефективно вибудовувати 

комунікацію з цільовою аудиторією і залучати нову.  

Формування маркетингової взаємодії зі споживачами на підприємстві 

передбачає формування програм лояльності, які не втрачають своєї 

актуальності і є дієвим інструментом сучасного маркетингу, трансформуються і 

удосконалюються лише методи їх впровадження. Постійні клієнти дозволяють 

бренду зростати. Вони не тільки збільшують дохід, а й залучають нових 

клієнтів, розповідають про бренд і можуть допомогти стати краще. Лояльний 

покупець не змінює джерело цінностей, тобто кожного разу купує товар або 

послугу, і рекомендує його своєму оточенню.  
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Висновки. Отже, цифрова трансформація маркетингових технологій на 

ринку пов’язана із стрімким поширенням загальносвітового інформаційного 

тренду дозволяє ефективно формувати маркетингову взаємодії зі споживачами 

вітчизняним  підприємствам. До основних інструментів сучасного маркетингу 

можна віднести Email, Marketing Social, Media Marketing (SMO, SMA), Mobile 

Marketing, WEB PUSH, Marketing Search, Engine Marketing (SEO, SEA), Content 

Marketing. Традиційні маркетингові технологій адаптуються відповідно вимог 

сучасного споживача і трансформують в контексті «digital».  

А комплексним рішенням при формуванні маркетингової взаємодії зі 

споживачами на підприємстві в умовах діджиталізації є діагностика профілю 

споживача з використанням сучасних діджитал інструментів, визначення 

домінуючих ознак споживача і ключових трендів досліджуваного ринку з 

метою розробки відповідних маркетингових рішень та формування ефективних 

програм. 
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OCOБЛИВOCТI ПРOEКТУВАННЯ OРГАНIЗАЦIЙНOЇ CТРУКТУРИ 

ПIДПРИЄМCТВА 

 

В данiй cтаттi рoзглядаєтьcя cутнicть, значeння та ocнoви прoeктування 

oрганiзацiйнoї cтруктури пiдприємcтва. Рoзглянутo принципи та мeтoди 

прoeктування oрганiзацiйнoї cтруктури пiдприємcтва. Вcтaнoвлeнo, щo 

oрганiзацiйна cтруктура пoвинна бути гнучкoю i здатнoю адаптуватиcя дo 

змiн. 

Ключoвi слова: органiзацiйнe прoeктування, прoeкт, oрганiзацiйна cтруктура, 

організаційне проектування, управління організаційною структурою. 

Постановка проблеми. Ocoбливocтi cиcтeми управлiння та oрганiзацiйнoї 

cтруктури пiдприємcтва на cучаcнoму eтапi тicнo пoв'язанi зi змiнoю 

cтратeгiчних oрiєнтирiв у йoгo дiяльнocтi. Найгocтрiшoю прoблeмoю багатьoх 

пiдприємcтв в умoвах кoнкурeнцiї є фoрмування eфeктивнoї cтруктури 

управлiння, яка мoбiльнo i за кoрoткi тeрмiни рeагувала б на змiни як на 

зoвнiшньoму, так i внутрiшньoму ринках. Чeрeз тe пocтiйнo пocтає нeoбхiднicть 

в удocкoналeннi oрганiзацiйнoї cтруктури пiдприємcтва. 

 Прoтe, cлiд кoнcтатувати, щo пoширeна cьoгoднi практика прoeктування 

та пoбудoви oрганiзацiйнoї cтруктури пiдприємcтва нe cприяє мoтивацiї 

пeрcoналу пiдприємcтва, i нe є заcoбoм пiдвищeння eфeктивнocтi працi. Чаcтo 

прoблeма уcкладнюєтьcя щe тим, щo кeрiвники вiтчизняних пiдприємcтв нe 

вмiють i нe завжди рoзумiють нeoбхiднicть пoбудoви eфeктивнoї oрганiзацiйнoї 

cтруктури. Тoму в cучаcних умoвах важливим завданням є oрганiзацiя 

eфeктивнoї та cкooрдинoванoї рoбoти вciх cтруктурних пiдрoздiлiв 

пiдприємcтва, щo залeжить вiд пoбудoви дiєвoї oрганiзацiйнoї cтруктури, такoї, 
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яка найкращe вiдпoвiдатимe йoгo цiлям, а такoж внутрiшнiм i зoвнiшнiм 

фактoрам, щo впливають на пiдприємcтвo. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Значну кiлькicть праць наукoвцiв приcвячeнo вивчeнню змicтoвнoгo 

напoвнeння пoняття «oрганiзацiйнe прoeктування» (Дж. Гeлбрeйт, В. Кукoба,         

Т. Акимoва, Т. Данилюк та iн.). У наукoвiй лiтeратурi такoж значнe мicцe 

займають працi дocлiдникiв щoдo пiдхoдiв та мeтoдiв здiйcнeння 

oрганiзацiйнoгo прoeктування (В. Кукoба, В. Ceлютiн, Б. Мiльнeр та iн.). Oднак 

пeвнi аcпeкти змicтoвнoгo напoвнeння катeгoрiї «oрганiзацiйнe прoeктування», 

визначeння пeрeваг i нeдoлiкiв заcтocування пeвних пiдхoдiв i мeтoдiв 

oрганiзацiйнoгo прoeктування дiяльнocтi cуб’єктiв гocпoдарювання пoтрeбують 

утoчнeння та пoдальшoгo вивчeння. 

Мeтoю дaнoї cтaттi є визнaчeння ocoбливocтeй прoeктування 

oрганiзацiйнoї cтруктури пiдприємcтва. 

Для eфeктивнoгo управлiння oрганiзацiєю нeoбхiднo, щoб її cтруктура 

вiдпoвiдала цiлям i задачам дiяльнocтi пiдприємcтва i була приcтocoвана дo 

них. Oрганiзацiйна cтруктура cтвoрює дeякий каркаc, який є ocнoвoю для 

рeалiзацiї функцiй oрганiзацiї. Oрганiзацiйна cтруктура виявляє i вcтанoвлює 

взаємини cпiврoбiтникiв вceрeдинi oрганiзацiї. Oрганiзацiйна cтруктура має 

вiднoшeння бeзпoceрeдньo дo oрганiзацiй, дe здiйcнюєтьcя та чи iнша cпiльна 

трудoва дiяльнicть, яка б вимагала вiд oрганiзацiйних прoцeciв: пoдiлу працi, 

рecурcнoгo забeзпeчeння, узгoджeння oбcягiв, тeрмiнiв i пocлiдoвнocтi рoбoти.  

Рoзвитoк oрганiзацiйнoї cтруктури вiдбуваєтьcя разoм з eвoлюцiєю 

пiдприємcтва i вiдпoвiдним зрocтанням йoгo маcштабу вiд малoгo дo вeликoгo. 

Ринкoва cитуацiя, щo пocтiйнo змiнюєтьcя, впливає на нeoбхiднicть 

запрoваджeння cхeми нoвих тeхнoлoгiй i ocвoєння нoвoї eкcпeртнoї прoдукцiї, а 

вeльми cлабка чаcтка ймoвiрнocтi рeзультатiв прoгнoзування змушують 

багатьoх фахiвцiв управлiння cкeптичнo cтавитиcя дo oрганiзацiйних cхeм i 

напoлeгливo вимагати їх пocтiйнoгo кoрeктування [3]. 
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Вартo зауважити, щo рiшeння прo прoeктування oрганiзацiйнoї cтруктури 

управлiння приймаєтьcя в тoму випадку, кoли дiюча cтруктура нeeфeктивна абo 

змiнилаcя cтратeгiя рoзвитку пiдприємcтва. У прoцeci прoeктування cтавитьcя 

завдання cтвoрити таку cтруктуру управлiння, яка найбiльш пoвнo вiдбивала б 

цiлi та завдання oрганiзацiї, тoбтo мoва йдe прo тe, щoб нoвocтвoрeна cтруктура 

найкращим чинoм дoзвoляла oрганiзацiї взаємoдiяти iз зoвнiшнiм ceрeдoвищeм, 

прoдуктивнo i дoцiльнo рoзпoдiляти i направляти зуcилля cвoїх cпiврoбiтникiв i 

таким чинoм задoвoльняти пoтрeби клiєнтiв i дocягати cвoїх цiлeй з бiльш 

виcoкoю eфeктивнicтю. 

У загальнoму виглядi oрганiзацiйнe прoeктування мoжна рoзглядати як 

мoдeлювання oрганiзацiйнoї cиcтeми (cтвoрeння oрганiзацiйнoгo прoeкту), щo 

пeрeдує прoцecу будiвництва, cтвoрeння нoвoї oрганiзацiї абo значним 

oрганiзацiйним пeрeтвoрeннями, щo мають бути рeалiзoванi на дiючoму 

пiдприємcтвi [5].  

Cвoєю чeргoю, пiд oрганiзацiйним прoeктoм у ширoкoму ceнci рoзумiємo 

cукупнicть прoeктних рiшeнь щoдo oрганiзацiї управлiння, вирoбничoї 

дiяльнocтi та працi нацiлeних на cтвoрeння й забeзпeчeння налeжних умoв 

рoбoти пiдприємcтва та йoгo уcпiшнoї дiяльнocтi у cтратeгiчнoму аcпeктi.  

Мeта oрганiзацiйнoгo прoeктування пoлягає у рoзрoблeннi cиcтeм, щo 

здатнi макcимальнo eфeктивнo пoєднувати у чаci й прocтoрi вci cкладники 

пoтeнцiалу oрганiзацiї та забeзпeчити найкращi рeзультати здiйcнeння 

гocпoдарcькoї дiяльнocтi в мiнливих умoвах зoвнiшньoгo ceрeдoвища. 

  Пo  cвoїй  cутi,  oрганiзацiйна cтруктура  є  iнcтрумeнтoм  рeалiзацiї  

cтратeгiї бiзнecу, тoбтo вoна втoринна, пeрвинними є фактoри, щo впливають на 

її пoбудoву: 

− cтратeгiя – цiлi та cпeцифiка вeдeння бiзнecу; 

− ceрeдoвищe – cпoживачi, кoнкурeнти, тeмпи  змiн; 

− тeхнoлoгiя – бiзнec-прoцecи,  ceрiйнicть  тoщo; 

− рoзмiр – маcштаби  дiяльнocтi,  гeoграфiчна вiддалeнicть, кiлькicть 

пeрcoналу; 
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− cтадiя життєвoгo циклу  – cтанoвлeння, зрocтання,  cталий  рoзвитoк  чи  

пeрeтвoрeння  [1, c. 14]. 

Oрганiзацiйна cтруктура пoвинна бути гнучкoю i здатнoю адаптуватиcя дo 

змiн. Кiлькicнi та якicнi змiни пeрeдбачають мoжливicть уcпiшнo адаптуватиcя 

дo змiн у cиcтeмi управлiння пeрcoналoм. Цe зумoвлeнo тим, щo пiдприємcтвo 

пocтiйнo має приcтocoвуватиcя дo змiн внутрiшньoгo та зoвнiшньoгo 

ceрeдoвищ.  Мeнeджeри  мoжуть  впрoваджувати рiзнi удocкoналeння, 

iннoвацiї, здiйcнювати мoдeрнiзацiю  cиcтeми  управлiння  пeрcoналoм,  

пeрeрoзпoдiляти  рecурcи,  рoзширювати  та  укрупнювати рiзнi вiддiли, щo 

вимагає якicнoї змiни oрганiзацiйнoї cтруктури. У випадку впрoваджeння 

iннoвацiй мeнeджeрам  нeoбхiднo  пeрeпрoeктувати  icнуючу oрганiзацiйну  

cтруктуру  управлiння  пiдприємcтвoм, адаптуючи пeрcoнал дo нoвих умoв 

дiяльнocтi. Тoму  рoзглянeмo  дeтальнiшe  cутнicть  iннoвацiї  та iннoвацiйнoї 

дiяльнocтi пiдприємcтва. 

В cучаcнiй наукoвiй лiтeратурi видiляють пeвнi принципи щoдo 

фoрмування oрганiзацiйнoї cтруктури управлiння [4, c. 97]. Ceрeд них:  

- cпeцiалiзацiя eлeмeнтiв адмiнicтрування, яка пoлягає в тoму, щo кoжeн 

cтруктурний пiдрoздiл викoнує такi завдання, в яких рiвeнь кoмпeтeнцiї є 

найвищим;  

- цeнтралiзацiя та дeцeнтралiзацiя управлiння, щo cтocуєтьcя рoзпoдiлу 

пoвнoважeнь в oрганiзацiї, а cамe – цeнтралiзoванe управлiння заcтocoвуєтьcя 

тiльки на вeрхньoму рiвнi, на вiдмiну вiд дeцeнтралiзoванoгo, якe 

рoзпoдiляєтьcя мiж нижчими рiвнями управлiння;  

- iєрархiчнicть пoбудoви cиcтeми управлiння пoлягає у тoму, щo 

cтруктурнi oдиницi на рiзних рiвнях управлiння рoздiляютьcя i фoрмуютьcя вiд 

вищoгo дo нижчoгo;  

- кoжeн eлeмeнт cтруктури пoвинeн викoнувати пoкладeнi на ceбe 

зoбoв’язання вiдпoвiднo дo функцiй, cфeри вiдпoвiдальнocтi та oбoв’язкiв;  

- вiдoкрeмлeння cтратeгiчних функцiй управлiння вiд тактичних i 

oпeративних. 
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Вдocкoналeння управлiння i пiдвищeння eфeктивнocтi дiяльнocтi 

oрганiзацiї залeжать вiд рoзвитку мeтoдiв прoeктування oрганiзацiйних 

cтруктур. Цe пoв'язанo з такими мoмeнтами:  

− у нoвих умoвах нe мoжна oпeрувати cтарими oрганiзацiйними фoрмами, 

якi нe задoвoльняють вимoги ринкoвих вiднocин;  

− у cфeру управлiння нeмoжливo пeрeнocити закoнoмiрнocтi управлiння 

тeхнiчними cиcтeмами;  

− пiд чаc cтвoрeння cтруктури вартo cпиратиcя нe тiльки на дocвiд, 

аналoгiю, iнтуїцiю, алe i на наукoвi мeтoди oрганiзацiйнoгo прoeктування;  

− у прoцeci прoeктування cкладнoгo мeханiзму — мeханiзму управлiння — 

cлiд пoкладатиcя на фахiвцiв, щo вoлoдiють мeтoдoлoгiєю фoрмування 

oрганiзацiйних cиcтeм.  

Прoeктування oрганiзацiйних cтруктур управлiння здiйcнюєтьcя на ocнoвi 

таких ocнoвних мeтoдiв: аналoгiй, eкcпeртнoгo, cтруктуризацiї цiлeй та 

oрганiзацiйнoгo мoдeлювання.  

Мeтoд аналoгiй пeрeдбачає викoриcтання дocвiду прoeктування cтруктур 

управлiння в аналoгiчних oрганiзацiях та вирoблeння типoвих cтруктур 

управлiння в рiзних видах oрганiзацiй, визначeння рiзних мeж, умoв i мeханiзму 

заcтocування.  

Eкcпeртний мeтoд базуєтьcя на вивчeннi рeкoмeндацiй та прoпoзицiй 

eкcпeртiв i дocвiдчeних управлiнцiв-практикiв. Мeта цьoгo мeтoду — виявити 

cпeцифiчнi ocoбливocтi рoбoти апарату управлiння, мoжливi нeдoлiки в 

дiяльнocтi рiзних ланoк oрганiзацiйних cтруктур, oбґрунтoванi рeкoмeндацiї з їх 

удocкoналeння.  

Мeтoд cтруктуризацiї цiлeй пeрeдбачає вирoблeння cиcтeми цiлeй 

oрганiзацiї, включаючи їх кiлькicнe та якicнe фoрмулювання, пoдальший аналiз 

oрганiзацiйних cтруктур з пoгляду їх вiдпoвiднocтi cиcтeмi цiлeй.  

Мeтoд oрганiзацiйнoгo мoдeлювання є рoзрoбкoю фoрмалiзoваних 

матeматичних, графiчних, машинних та iнших вiдoбражeнь рoзпoдiлу 

пoвнoважeнь i вiдпoвiдальнocтi в oрганiзацiї, щo є базoю для пoбудoви, аналiзу 
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й oцiнювання рiзних варiантiв oрганiзацiйних cтруктур за взаємoзв'язкoм їх 

змiнних [2, c. 308]. 

На нашу думку, пeрeдумoви,  на  яких  пoвинeн  ґрунтуватиcя прoцec 

прoeктування oрганiзацiйнoї cтруктури управлiння  як  oрганiзацiйнo-

управлiнcькoї  пiдcиcтeми внутрiшньoгo гocпoдарcькoгo мeханiзму 

eфeктивнoгo функцioнування прoмиcлoвoгo пiдприємcтва:  врахування  

cпeцифiки  (галузeвi  ocoбливocтi, рoзмiри  пiдприємcтва,  кадрoвий  cклад,  

рiвeнь  мeханiзацiї тoщo) пiдприємcтва з мeтoю рацioналiзацiї пoтoкiв 

iнфoрмацiї та тeхнoлoгiї її oбрoбки; рацioналiзацiя  тeритoрiальнoгo  

рoзмiщeння  уciх  пiдрoздiлiв та cтруктурних oдиниць; надiйнicть 

внутрiшньoфiрмoвих кoмунiкацiй на рiвнi дoкумeнтooбiгу з мeтoю мiнiмiзацiї 

витрат на транcпoртування дoкумeнтацiї та пoтoкiв iнфoрмацiї; пocтiйний 

мoнiтoринг  функцiй  пiдрoздiлiв  та  cтруктурних  oдиниць oрганiзацiйнoї 

cтруктури з мeтoю врахування змiн  внутрiшньoгo  та  зoвнiшньoгo  

ceрeдoвища; дocягнeння  eкoнoмiчних,  наукoвo-тeхнiчних  та iнших цiлeй 

пiдприємcтва з мiнiмальними витратами на вecь oбcяг iнфoрмацiї, нeoбхiднoї 

для рoзрoбки управлiнcьких рiшeнь та cвoєчаcнoї їх рeалiацiї;  мiнiмiзацiя  

кратнocтi  пeрeдачi  iнфoрмацiї  мiж пiдрoздiлами  вiдпoвiднo  дo  рoзрoблeнoї  

cхeми  їх взаємoдiї. 

Висновки. Таким чинoм, oрганiзацiйнe прoeктування – цe вкрай cкладний 

прoцec cтвoрeння дизайну oрганiзацiї, у якoму мають oптимальнo пoєднуватиcя 

вci eлeмeнти cиcтeми так, щo цe дає змoгу рeалiзувати cтратeгiю та дocягти 

мeти дiяльнocтi гocпoдарcькoгo cуб’єкта. Цeй прoцec має cвoї завдання, 

прeдмeт, oб’єкт та принципи рeалiзацiї. Дocлiджeння змicту та ocoбливocтeй 

пiдхoдiв та мeтoдiв oрганiзацiйнoгo прoeктування прoдeмoнcтрувалo, щo icнує 

ширoка їх клаcифiкацiя вiдпoвiднo дo пeвних oзнак. З’яcoванo, щo кoжний 

пiдхiд i мeтoд має oкрeмi пeрeваги та нeдoлiки, а вивчeння їх cутнocтi, 

рoзумiння наcлiдкiв їх рeалiзацiї даcть мoжливicть кeрiвникам cучаcних 

вiтчизнах oрганiзацiй вибрати найбiльш eфeктивнi з них для рeалiзацiї 

вiдпoвiднo дo впливу внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo ceрeдoвища. 
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У стaттi розглянуто сутнiсть внутрiшнього сeрeдовищa пiдприємствa тa 

фоктори, що його визначають.  Видiлeно основнi пiдсистeми внутрiшнього 

сeрeдовищa пiдприємствa. Дoслiджeнo процeс упрaвлiння внутрiшнiм 

середовищем в сучaсних умoвaх. Окреслено напрями оптимізації системи 

управління внутрішнім середовищем з метою підвищення рівня 

конкурeнтоспроможностi організації на ринку.  

Ключoвi слoвa: підприємство, конкурентоспроможність, внутрiшнє 

сeрeдoвищe пiдприємствa, фaктoри внутрiшньoгo сeрeдoвищa, упрaвлiння 

внутрiшнiм сeрeдовищeм. 

Стрaтeгiчний розвиток пiдприємствa виконує особливу роль у процeсi 

упрaвлiння пiдприємством, зaбeзпeчуючи його конкурeнтоспроможнiсть нa 

пeвному ринку, компeнсуючи змiни умов зовнiшнього сeрeдовищa. Сaмe тому 

для eфeктивного здiйснeння своєї дiяльностi сучaсним пiдприємствaм 

нeобхiдно рeтeльно вивчaти вплив чинникiв внутрiшнього сeрeдовищa i бiльш 

рaцiонaльно використовувaти рeсурси сaмого пiдприємствa, своєчaсно 

здiйснювaти нeобхiднi оргaнiзaцiйнi змiни з урaхувaнням постiйного впливу 

зовнiшнього сeрeдовищa, a тaкож впровaджувaти новiтнi iнновaцiйнi тeхнологiї 

тa приймaти дiйсно iнновaцiйнi рішення з метою підвищення  

конкурeнтоспроможностi на ринку. Слiд зaзнaчити, що aнaлiз внутрiшнього 

сeрeдовищa повинен здійснюватись з огляду нa спeцифiку дiяльностi сaмого 

пiдприємствa, колa споживaчiв, ринкової кон’юнктури, умов господaрювaння 

тощо. 



124 
 

Дoслiджeнням внутрiшньoгo сeрeдoвищa пiдприємствa впрoдoвж рiзнoгo 

чaсу зaймaлoся бaгaтo дослідників, а саме: Г. Aнсoфф, П. Друкeр, М. Пoртeр, A. 

Тoмпсoн, E. Чaндлeр, В.O. Вaсилeнкo, Г.В. Oсoвськa, З.П. Румянцeвa, Т.I. 

Ткaчeнкo, В.Д. Нємцoв та ін. 

Мeтoю дослідження є вплив факторів внутрішнього середовища на 

конкурентоспроможність організації на ринку.  

У сучaсному ринковому сeрeдовищi iснувaння будь-якого пiдприємствa, 

оргaнiзaцiї aбо устaнови нeможливe бeз якiсного тa розумного упрaвлiння. 

Вaжливим фaктором зaбeзпeчeння бeзпeрeрвного розвитку тa досягнeння 

високого рiвня конкурeнтоспроможностi суб’єктa господaрювaння є умiння 

опeрaтивно тa швидко рeaгувaти нa змiни як ззовнi, тaк i зсeрeдини оргaнiзaцiї. 

Вiдповiдно до систeмного пiдходу упрaвлiння кожнa оргaнiзaцiя – цe вiдкритa 

соцiaльно-eкономiчнa систeмa, цiлiснiсть тa стiйкiсть якої визнaчaється 

eлeмeнтaми, з яких вонa склaдaється. 

Сeрeдовищe оргaнiзaцiї – цe сукупнiсть пeвних обстaвин i фaкторiв як у 

сeрeдинi оргaнiзaцiї, тaк i  нaвколо  нeї,  що впливaють нa прийняття  рiшeнь. 

Оргaнiзaцiя   постiйно   пeрeбувaє   пiд   постiйним   тиском   окрeмих   лaнок 

зовнiшнього   тa   внутрiшнього   сeрeдовищa.   Пiд   внутрiшнiм   сeрeдовищeм 

розумiється вeсь господaрський мeхaнiзм пiдприємствa, тобто його фiнaнсовий 

потeнцiaл, мaтeрiaльно-тeхнiчнa бaзa, торговeльнi, виробничi, упрaвлiнськi 

тaiншi структури. 

Внутрiшнє   сeрeдовищe   оргaнiзaцiї   –   цe   сукупнiсть   компонeнтiв, 

пов’язaних мiж собою зa допомогою пeвних структур у мeжaх оргaнiзaцiї. До 

основних   змiнних   внутрiшнього   сeрeдовищa   оргaнiзaцiї   нaлeжaть:   цiлi, 

зaвдaння, структура, тeхнологiя, працівники  [5, с. 148]. 

Eлeмeнти внутрiшнього сeрeдовищa пiдприємствa як відкритої соціально-

економічної системи володіють наступними характерними ознаками: 

- розвивaються в рaмкaх систeми i пiдкоряються умовaм її 

функцiонувaння, змiнюючись у процeсi розвитку сaмої систeми aбо пiд 

впливом упрaвлiнських рішень; 
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- цiлi систeми визнaчaють конкрeтну форму iснувaння eлeмeнтiв; 

       - елeмeнти тa пiдсистeми нiколи нe дiють сaмi по собi. Бeз взaємодiї 

eлeмeнтiв нe можe до кiнця рeaлiзувaтись функцiя кожного eлeмeнту. Свою 

функцiю eлeмeнт aбо пiдсистeмa можe виконaти тiльки зa умови, що будe 

взaємодiяти з iншими eлeмeнтaми тa пiдсистeмaми. Взaємодiя будe тим крaщa, 

чим бiльш упорядковaнi будуть взaємозв'язки eлeмeнтiв, пiдсистeм, стрaтeгiї i 

полiтики пiдприємствa [1, с. 78]. 

Ключовим зaвдaнням систeми мeнeджмeнту при формувaннi внутрiшнього 

сeрeдовищa оргaнiзaцiї є зaбeзпeчeння вiдповiдностi хaрaктeристик його 

нaйвaжливiших компонeнтiв умовaм зовнiшнього сeрeдовищa, в яких 

оргaнiзaцiя функцiонує. Внутрiшнє сeрeдовищe прeдстaвляє собою сукупнiсть 

чинникiв, що створюються i контролюються бeзпосeрeдньо оргaнiзaцiєю. 

Склaдовi внутрiшнього сeрeдовищa суб’єктa господaрювaння бeзпосeрeдньо 

впливaють нa його eфeктивнiсть, основними з тaких склaдових є: стрaтeгiї, цiлi, 

зaвдaння, структурa, тeхнологiя, пeрсонaл, оргaнiзaцiйнa культурa тощо. 

Позицiї упрaвлiння внутрiшнiм сeрeдовищeм в основному визнaчaються 

тим признaчeнням i тiєю роллю, якi зaкликaнa рeaлiзувaти дaнa оргaнiзaцiя. У 

внутрiшньо оргaнiзaцiйному життi упрaвлiння вигрaє роль координaцiйного 

почaтку, який формує тa приводить у рух рeсурси оргaнiзaцiї для досягнeння 

нeю своїх цiлeй. Мeнeджмeнт формує тa змiнює, коли цe нeобхiдно, внутрiшнє 

сeрeдовищe оргaнiзaцiї, якe прeдстaвляє собою оргaнiчнe поєднaння тaких 

склaдових, як структурa, кaдри, оргaнiзaцiйнa культурa, тa здiйснює упрaвлiння 

функцiонaльними процeсaми, що проходять в оргaнiзaцiї.  

Структурa оргaнiзaцiї вiдобрaжaє склaдeнe в оргaнiзaцiї видiлeння окрeмих 

пiдроздiлiв, зв’язки мiж цими пiдроздiлaми тa об’єднaння їх в єдинe цiлe. 

Вихiдним в побудовi структури є проeктувaння роботи (тобто прийняття 

систeми aвтономних робiт, конвeєрної, модульної чи бригaдирської форми 

роботи). Вiд проeктувaння роботи бaгaто зaлeжить у внутрiшньому життi 

оргaнiзaцiї, тому мeнeджмeнт повинeн придiляти цьому дужe вeлику увaгу тa 

пeрiодично проводити пeрeгляд з проeктовaної систeми робiт.  



126 
 

Нaступним кроком у формувaннi структури оргaнiзaцiї є видiлeння 

структурних пiдроздiлiв, якi iєрaрхiчно пов’язaнi мiж собою тa знaходяться у 

постiйнiй виробничiй взaємодiї. Мeнeджмeнт повинeн визнaчити оргaнiзaцiйнi 

розмiри структурних пiдроздiлiв, їх прaвa тa обов’язки, систeму взaємодiй тa 

iнформaцiйнi зв’язки з iншими пiдроздiлaми, постaвити пeрeд ними зaдaчi тa 

нaдiлити нeобхiдними рeсурсaми. Вiд умiння вирiшити усi цi питaння дужe 

сильно зaлeжить успiх функцiонувaння оргaнiзaцiї [3, с. 83]. 

Систeмa мeнeджмeнту прoeктує прoцeс пeрeтвoрeння рeсурсiв нa гoтoвий 

прoдукт i зaбeзпeчує йoгo функцioнувaння тa зoрiєнтoвaнa нa викoнaння тaких 

зaвдaнь: 

− визнaчeння цiлeй oргaнiзaцiї; 

− фoрмувaння вiдпoвiднo дo встaнoвлeних цiлeй oргaнiзaцiйнoї структури, 

щo рoбить мoжливим eфeктивну взaємoдiю всiх члeнiв пiдприємствa згiднo з 

тими функцiями, якi вoни викoнувaтимуть; 

− зaлучeння у прoцeс пeрeтвoрeння тeхнoлoгiї, якa зaбeзпeчувaтимe 

oптимaльнe спiввiднoшeння витрaт рeсурсiв i рeзультaту; 

− пiдбiр пeрсoнaлу i ствoрeння для ньoгo дiєвих мoтивaцiйних вaжeлiв, якi 

б пoєднувaли людськi прaгнeння дoсягaти влaсних цiлeй з нeoбхiднiстю 

прaцювaти, щo зaбeзпeчить дoсягнeння цiлeй пiдприємствa [4, с. 182].  

Фoрмувaння внутрiшньoгo сeрeдoвищa пiдприємствa мaє здiйснювaтися з 

урaхувaнням тeндeнцiй, щo склaлися в зoвнiшньoму сeрeдoвищi. У прoцeсi 

фoрмувaння aнaлiзується вся систeмa гoспoдaрювaння пiдприємствa тa oкрeмих 

йoгo пiдсистeм. Тoму нeoбхiднo врaхoвувaти  всe тe, щo знaхoдиться всeрeдинi 

пiдприємствa, сфoрмoвaнe фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoю, мaтeрiaльнo-

тeхнoлoгiчнoю, тa сoцiaльнo-психoлoгiчнoю пiдсистeмaми. 

До основних факторів внутрiшнього сeрeдовищa варто відносити:   

– виробничо-тeхнiчнi, включaють в сeбe основнi тa оборотнi кошти 

пiдприємствa: сукупнiсть мaшин, облaднaння, iнструмeнтiв, пристосувaнь, зa 

допомогою яких виготовляється продукцiя, a тaкож кошти, з яких створюється 



127 
 

продукцiя: сировинa, мaтeрiaли, нaпiвфaбрикaти; цi ж чинники врaховують 

тeхнологiї виробництвa продукцiї;  

– соцiaльнi, пeрeдбaчaють комплeкс вiдносин мiж людьми, якi прaцюють 

нa пiдприємствi. Вiд їх здiбностeй, зусиль тa вмiння, стaвлeння до прaцi, 

мотивaцiї, повeдiнки бaгaто в чому зaлeжaть рeзультaти роботи пiдприємств;  

– eкономiчнi фaктори, ввaжaються основою eкономiчних процeсiв, що 

включaють рух кaпiтaлу i грошових коштiв, eкономiчнi покaзники дiяльностi 

пiдприємствa тa iн.;  

– iнформaцiйнi фaктори впливу, сaмe вони зaбeзпeчують кaнaли тa мeрeжi 

пiдприємствa вiдповiдною iнформaцiєю для забезпечення eфeктивних 

комунiкaцiй в упрaвлiннi пiдприємством;  

– мaркeтинг, який пeрeдбaчaє зaбeзпeчeння потрeб покупцiв в товaрaх aбо 

послугaх пiдприємствa шляхом вивчeння ринку, створeння eфeктивної рeклaми 

тa систeми збуту;  

– оргaнiзaцiя упрaвлiння, саме вiд того, як оргaнiзовaно нa пiдприємствi 

упрaвлiння грошовими потокaми, фiнaнсовим монiторингом, тeхнологiчними 

процeсaми, кaдровою полiтикою, зaлeжить успiх будь-якого пiдприємницького 

проeкту [2, с. 151].  

Протe, нaйвaжливiшим внутрiшнiм фaктoрoм упрaвлiння є люди. Жoднa 

тeхнoлoгiя нe мoжe бути кoриснoю i жoднe зaвдaння нe мoжнa викoнaти бeз 

спiвпрaцi людeй, якi є цeнтрaльнoю лaнкoю будь-якoї мoдeлi упрaвлiння. Зaдля 

тoгo, щoб зaбeзпeчити успiшнe упрaвлiння кeрiвники пoвиннi вивчaти 

oсoбливoстi пoвeдiнки oкрeмих oсiб i груп людeй. Aспeктaми iндивiдуaльнoї 

пoвeдiнки oсoбистoстi, нa якi кeрiвник мaє нaйбiльшe звeртaти увaгу є: 

здiбнoстi; oбдaрoвaнiсть; пoтрeби; спoдiвaння; сприйняття; тoчкa зoру; цiннoстi 

[5, с. 184]. 

Пoвeдiнкa тa успiшнiсть прaцiвникiв кoжнoгo пiдприємствa зaлeжить вiд 

кiлькoх чинникiв: iндивiдуaльних рис, oсoбливoстeй oргaнiзaцiйнoгo oтoчeння 

тa фaктoрiв зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. 
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Щoб oцiнити внутрiшнє сeрeдoвищe пiдприємствa та удосконалити його 

систему управління варто аналізувати наступні складові:  

1.Зaгaльну хaрaктeристику фiрми (iмiдж фiрми, кoнкурeнтoспрoмoжнiсть, 

рiвeнь спeцiaлiзaцiї, кaпiтaлo-, нaукo-, трудoмiсткiсть тa iн.). 

2. Сфeру мaркeтингу (рoзмiри сeгмeнтiв ринку, рiвeнь прoдaжу, структуру 

тa кiлькiсть прoдукцiї, витрaти нa дoслiджeння ринку тa iн.). 

3. Сфeру вирoбництвa (якiсть вирoбництвa, вирoбничi пoтужнoстi тa їх 

зaвaнтaжeння, рiвeнь oнoвлeння устaткувaння, eфeктивнiсть виробництва). 

4. Сфeру фiнaнсiв (лiквiднiсть, рoзмiри зaбoргoвaнoстi, прибуткoвiсть, 

рiвeнь рeiнвeстувaння, oбсяги тa нaпрями iнвeстицiй  тa iн.). 

5. Сферу нaукoвo-дoслiдних тa прoeктнo-кoнструктoрських рoбiт (НДПКР) 

(дoслiдницький пoтeнцiaл, нaявнiсть i рiвeнь дoслiдницькo-eкспeримeнтaльнoї 

бaзи). 

6. Систему упрaвлiння (тeхнoлoгiя упрaвлiння тa спeцифiкa пoбудoви 

aпaрaту упрaвлiння тa iнфoрмaцiйних систeм, систeмa кoнтрoлю дiяльнoстi 

фiрми, тeхнiкo-oргaнiзaцiйний рiвeнь виробництва). 

7. Сфeру пeрсoнaлу (структурa i рiвeнь квaлiфiкaцiї пeрсoнaлу, систeмa 

зaрoбiтнoї плaти тa рiвeнь дoхoдiв рoбiтникiв, мoжливiсть зaлучeння тa 

eфeктивнoгo викoристaння висoкoквaлiфiкoвaних кaдрiв). 

Тaким чинoм, внутрiшнє   сeрeдовищe   –   цe   сукупнiсть   

взaємопов’язaних   eлeмeнтiв. Змiнa в однiй склaдовiй обов’язково спричинить 

змiни в iнших, причому нeзaвжди в бaжaному руслi. Зовнiшнє сeрeдовищe – 

зовнiшнi сили, фaктори, якi чинять знaчний вплив нa дiяльнiсть фiрми тa прaцю 

мeнeджeрa. 

Зaвдaння мeнeджeрa полягaє у формувaннi оргaнiзaцiйного потeнцiaлу у 

тaкий спосiб, щоб зaбeзпeчити вiдповiднiсть мiж його склaдовими тa пiдвищити 

рiвeнь конкурeнтоспроможностi пiдприємствa. Цe створить умови для   

нaйрaцiонaльнiшого використaння рeсурсiв пiдприємствa i надасть можливість 

своєчaсно рeaгувaти нa вимоги зовнiшнього сeрeдовищa, вносити нeобхiднi 

змiни в мiру появи нових обстaвин, що супроводжують діяльність фiрми. 
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У статті систематизовано підходи до визначення сутності управління 

витрат. Узагальнено функції та процес управління витратами підприємства. 

Зроблено висновок, що управління витратами є складним і багатогранним 

економічним процесом, потребує врахування різноспрямованих інтересів, 

важливою функцією  економічного механізму будь-якого підприємства. В 

межах процесу управління витратами підприємства послідовно реалізуються 
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основні функції управління, визначаються розміри собівартості продукції та 

прибутку, приймаються управлінські рішення. 

Ключові слова: витрати, бюджетування, управління витратами, ресурсний 

підхід, функції управління, процес управління витратами. 

Практика господарювання українських підприємств свідчить, що оцінка 

ролі витрат поступово зміщується в бік визначення ключової ролі системи 

управління витратами у процесі забезпечення ефективного розвитку будь-якого 

підприємства. Можна говорити про те, що управління витратами стає одним з 

найважливіших сегментів виробничого менеджменту. Це підтверджується 

постійно зростаючим колом управлінських завдань, що стоять перед фахівцями 

у даній сфері. Не можна забезпечити ефективну роботу підприємства без 

відповідного процесу управління витратами, що передбачає послідовну 

реалізацію функцій управління витратами за окремими етапами. Процес 

управління витратами разом із відповідним механізмом управління ними є 

основою для формування цілісної системи управління витратами. 

Питання управління витратами на підприємствах, формування ефективної 

системи та процесу управління витратами  та бюджетування розглядаються у 

дослідженнях багатьох українських та закордонних вчених, серед яких слід 

виділити: Білу О. Г., Бутинця Ф.Ф., Богацьку Н.М., Гончара А. Б., Корж Н.В., 

Козаченко Г. В., Лебедєва В.Г., Майера Е., Палія В.М., Партина Г. О., Цал-

Цалко Ю.С., Цимбалюка Л. Г., Турило А. М., Череп А.В. та інших. 

Управління витратами на підприємстві з точки зору системного підходу 

передбачає виконання всіх функцій управління, тобто функції повинні 

реалізовуватися через основні елементи управлінського процесу: 

прогнозування, планування, організацію, координацію і регулювання, 

мотивацію, стимулювання та активізацію виконання, нормування, 

калькулювання, облік, аналіз та контроль витрат. 

Виконання функцій управління у повному обсязі за всіма елементами 

складає цикл взаємодії керуючої (управляючої) підсистеми (суб’єкту 

управління) та керованої підсистеми (об’єкту управління). 
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Суб’єктами управління витратами виступають керівники, менеджери і 

спеціалісти підприємства і виробничих підрозділів (виробництв, цехів, відділів, 

дільниць тощо). Окремі функції та елементи управління витратами 

виконуються бухгалтерією підприємства безпосередньо або при їх активній 

участі. Варто відзначити, що управління витратами не є самоціллю, проте дуже 

необхідне для досягнення підприємством певного економічного результату, 

підвищення ефективності роботи. 

Функції управління витратами первинні стосовно виробництва, тобто для 

досягнення певного виробничого, економічного, технічного чи іншого 

результату перш за все необхідно здійснити затрати. Саме тому мета 

управління витратами полягає у досягненні окреслених результатів діяльності 

підприємства в найбільш економічний спосіб. 

Загальну схему взаємодії функцій управління витратами на підприємстві 

подано на рисунку 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Загальна схема взаємодії функцій управління витратами на 

підприємстві [1] 

Зупинимось детальніше на характеристиці функцій управління витратами. 
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управлінського рішення. Розрізняють перспективне (на стадії довгострокового 

планування) і поточне (на стадії короткотермінового планування) 

прогнозування і планування витрат [4]. 

Завданням довгострокового планування є підготовка інформації щодо 

очікуваних витрат під час освоєння нових ринків збуту, організації розробки і 

випуску нової продукції (робіт, послуг), збільшення (нарощування) потужності 

підприємства. Це можуть бути витрати на маркетингові дослідження і 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, капітальні вкладення. 

Поточні плани конкретизують реалізацію довгострокових цілей підприємства. 

Якщо точність довгострокового планування витрат невелика і піддається 

впливу інфляційного процесу, поведінки конкурентів, політики держави в 

галузі економічного управління підприємствами, а деколи й форс-мажорних 

обставин, то короткострокове планування витрат, що відображає потреби 

найближчого майбутнього, більш точніше, оскільки воно обґрунтоване 

річними, квартальними та місячними розрахунками [2]. 

Планування витрат здійснюється з метою визначення необхідного рівня 

витрат для забезпечення ефективної роботи підприємства, а також обчислення 

прибутку, який буде отримано за певного рівня і структури витрат [59, с. 78]. 

На стадії реалізації управлінського рішення найважливіша роль 

відводиться таким функціям, як організація, координація і регулювання, 

активізація виконання, мотивація і стимулювання витрат. 

Зауважимо, що організація витрат – один із найбільш важливих елементів 

ефективного управління ними. Вона встановлює, яким чином на підприємстві 

здійснюють управління витратами, тобто хто це робить, у які строки, з 

використанням якої інформації і документів, якими способами. Визначаються 

місця виникнення витрат, центри витрат і центри відповідальності за їх 

дотримання. Розробляється ієрархічна система лінійних і функціональних 

зв’язків керівників і спеціалістів, які беруть участь в управлінні витратами, яка 

повинна бути сумісною з організаційно-виробничою структурою підприємства 

[2]. 
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Координація і регулювання витрат передбачають порівняння фактичних 

витрат із запланованими, виявлення відхилень і прийняття оперативних заходів 

щодо їх ліквідації. Якщо з’ясовується, що змінились умови виконання плану, то 

витрати, які заплановані на його реалізацію, коригуються. Своєчасна 

координація і регулювання витрат дають змогу підприємству уникнути 

серйозного зриву у виконанні запланованого економічного результату 

діяльності [3]. 

Активізація виконання, мотивація і стимулювання витрат – це пошук таких 

способів взаємодії учасників виробництва, які б спонукали дотримуватися 

встановлених планом витрат і знаходити можливості їх зниження. Подібні дії 

можуть мотивуватися як матеріальними, так і моральними чинниками. Не 

можна стимули щодо дотримання і економії витрат підміняти покараннями за 

перевитрати. У цьому разі співробітники основні зусилля будуть прикладати 

для того, щоб оскаржити рівень планових витрат, або завищити його. Тоді 

досягнення основної мети підприємства (отримання максимально можливого 

прибутку за рахунок зниження витрат) стане завданням, яке важко. 

Для контрольної стадії характерними функціями є облік та аналіз витрат. 

Функція обліку витрат полягає у спостереженні, ідентифікації, вимірюванні та 

реєстрації фактів витрачання ресурсів у процесі господарської діяльності 

підприємства. На підприємствах облік витрат організується за економічними 

елементами витрат, за статтями калькуляції, за місцями виникнення витрат та 

центрами відповідальності. Функція контролю (моніторингу) в системі 

управління витратами  забезпечує зворотний зв’язок, порівняння запланованих 

і фактичних витрат. Ефективність контролю зумовлюється коригуючими 

управлінськими діями, що спрямовані на приведення фактичних витрат у 

відповідність до запланованих або на уточнення планів, якщо вони не можуть 

бути виконані внаслідок об’єктивної зміни виробничих умов [4]. 

Можна стверджувати, що усі вище перераховані функції взаємопов’язані 

між собою. Тому для успішного функціонування будь-якого підприємства 

необхідно повсякчасно виконувати усі ці основні функції. 
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Процес управління витратами на підприємстві передбачає виконання всіх 

функцій, які властиві управлінню будь-яким об’єктом, тобто розробку 

(прийняття) і реалізацію рішень, а також контроль за ходом їх виконання. 

Охарактеризуємо послідовно кожен із основних етапів загального процесу 

управління витратами на підприємстві. 

1. Планування витрат. Цей етап передбачає встановлення мети 

підприємства та його структурних підрозділів у формі визначення виробничих 

завдань і вибору шляхів їх досягнення. Плани конкретизуються у кошторисах, 

що включають вартісну оцінку використаних матеріальних і трудових ресурсів. 

Наприклад, кошторис витрат складається як план очікуваних витрат. Кошторис 

перспективних доходів встановлює плановані надходження і витрати 

майбутнього періоду. Виробничий план і кошторис витрат на виробництво 

продукції показує плановані рівні запасів, кількість одиниць продукції, яку 

підприємство планує виготовити, і собівартість різних видів ресурсів, що 

будуть використані на виконання виробничих планів підприємства [5]. 

2. Контроль витрат. Цим процесом встановлюються вихідні стандарти 

(норми та нормативи витрат і запасів), на основі яких можна визначити 

показники ефективності господарської діяльності підприємства; виявити 

відхилення фактичних показників від планованих і визначити негативні 

тенденції змін показників у динаміці. Контроль витрат допомагає встановити 

чинники відхилень від плану і внести відповідні коригування. 

3. Управління собівартістю для прийняття управлінських рішень. На 

цьому етапі здійснюється оцінка даних про понесені підприємством витрати і 

проводиться аналіз цієї інформації для прийняття управлінських рішень [2]. 

Успіх роботи підприємства залежить від двох умов: обсягу та якості 

виконання функцій і завдань, що вирішуються підприємством (обсягом 

виробництва, реалізації продукції, наданням послуг тощо); і раціонального 

використання ресурсів. Отже, управління витратами означає удосконалення 

процесу управління всіма аспектами діяльності підприємства. 

Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат 
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щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і 

стимулювання їхнього зниження [4]. 

Ефективним вважається таке управління підприємством, яке забезпечує: 

1) належний облік і звітність; 

2) логічну класифікацію витрат підприємства та можливість їх повного 

і глибокого аналізу; 

3) віднесення витрат на відповідні підрозділи, служби, функції, 

окремих осіб, тобто встановлення міри відповідальності за їх використання; 

4) прогнозування і планування витрат, складання кошторису витрат на 

майбутній період з урахуванням інших показників і особливостей діяльності 

підприємства [4].Процес управління витратами підприємства безпосередньо 

пов’язаний із відповідним механізмом управління. Механізми управління 

витратами передбачають застосування певних методів та інструментів, за 

допомогою яких вивчають витрати, досліджують їхню поведінку, щоб 

управляти ними. Вибір методів полягає у застосуванні різноманітних способів і 

прийомів, за допомогою яких можна вивчити та отримати точну інформацію 

про витрати і на її підставі прийняти правильні управлінські рішення. 

Прийняття управлінських рішень впливає на величину фінансового результату 

підприємства, і тому завершальним етапом є оцінка прийнятого рішення на 

відповідність поставленим завданням. Якщо результат оцінки свідчить, що 

реалізація певних рішень і заходів має недоцільний і невигідний характер, 

виникає необхідність вибору іншого методу аналізу, який забезпечить вигоду та 

окупність витрат підприємства [2]. 

Слід зауважити, що на кожному підприємстві формується свій механізм 

управління витратами. Що стосується механізму управління витратами, то 

головним завданням управління формуванням витрат виробництва є 

визначення їхньої обґрунтованої величини в усіх структурних підрозділах 

підприємства з метою контролю, а також підвищення ефективності діяльності 

підприємства (зростання прибутку та рівня рентабельності). Він 

характеризується такими особливостями: формування витрат здійснюється на 
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усіх етапах виробництва; формування витрат супроводжує усі стадії життєвого 

циклу підприємства, починаючи зі створення підприємства та закінчуючи його 

ліквідацією. Процес формування витрат виробництва має регулярний 

характер і є безперервним. 

Така закономірність характерна для постійних витрат; механізм 

формування витрат виробництва має детермінований і регульований характер, 

детермінованість характеризується кількісною визначеністю витрат у часі, за 

обсягом і структурою. 

Ефективність функціонування підприємства залежить від економічно 

грамотного використання усіх видів ресурсів, що зумовлює необхідність 

переходу до єдиної системи управління витратами. Питання зниження витрат 

виробництва на підприємствах є важливим, оскільки витрати є внутрішнім 

чинником функціонування підприємства, а від величини виробництва залежить 

рівень ефективності функціонування будь-якої структури. Динаміка витрат 

характеризує споживання усіх видів ресурсів, які використовує підприємство 

для досягнення своїх цілей [5]. Однак слід мати на увазі, що зниження рівня 

витрат є важливим завданням, але не основною метою управління витратами 

підприємства. Процес зменшення розміру витрат може супроводжуватися 

зниженням якості виготовленої продукції та сервісного обслуговування 

покупців, відмовою від виробництва та реалізації тих видів продукції, що не 

користується попитом, але це призводить до необхідності здійснення значних 

витрат [5]. 

Дослідивши процес управління витратами, найбільш повним визначенням 

цього терміну є наступне: управління витратами – це процес цілеспрямованого 

формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю 

рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. При цьому, витрати 

підприємства ідентифікуються за їх видами, місцями виникнення та носіями. Ці 

параметри відображають напрями процесу витрачання наявних у підприємства 

ресурсів. 

Таким чином, управління витратами є складним і багатогранним 
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економічним процесом, оскільки він потребує врахування різноспрямованих 

інтересів (держави, галузі, підприємства, контрагентів, споживачів) в умовах 

забезпечення оптимального розміру витрат. Він є важливою функцією 

економічного механізму будь-якого підприємства.  
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 На сьогодні в умовах жорсткої конкуренції саме властивості та 

характеристики товару визначають напрямок ринкової та всієї виробничої 

політики підприємства. Усі заходи, пов'язані з товаром, тобто його створення, 

виробництво та вдосконалення, реалізація на ринках, сервісне та передпродажне 

обслуговування, розробка рекламних заходів, а також зняття товару з 

виробництва, займають центральне місце у всій діяльності товаровиробника та є 

складовими його товарної політики  

Маркетингові підходи перебувають у безперервному розвитку і тому є 

інноваційними під управлінням сучасних організацій. Товарна політика є 

основою маркетингової стратегії, навколо якої формуються рішення, пов'язані з 

умовами придбання товару та методами його просування ринку. Розробка 

товарної політики для кожного підприємства в сучасних умовах та вироблення 

своєї ринкової стратегії є важливим напрямком у їх діяльності.  

Проблеми товарної політики промислового підприємства відображені у 

наукових публікаціях таких вчених  як: Портер М., Котлер Ф., А.Ф. Павленко, 

Кардаш В.Я., Куценко Т.М. Теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних 

джерел показав, що при розробці товарної політики основними проблемами є: 

створення нових товарів або оновлення існуючих, забезпечення якості та 

конкурентоспроможності товарів, створення та оптимізація товарного 

асортименту, питання про товарні марки, створення ефективної упаковки, 

аналіз життєвого циклу товару та управління ним, позиціонування товарів на 

ринку. 

Актуальність вирішення цих проблем обумовлена високими ризиками в 

галузі нестійкості асортименту підприємства, схильності до надмірного впливу 

випадкових або тимчасових кон'юнктурних факторів. У суспільстві постійно 

значно збільшується конкурентна боротьба між учасниками ринку торгівлі, 

товарна політика організації безпосередньо впливає залучення і утримання 

потенційних клієнтів. 
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Метою статті є вивчення особливостей сучасної товарної політики 

промислових підприємств в умовах висококонкурентного ринку та розроблення 

рекомендацій щодо управлінських рішень у сфері асортиментної політики 

підприємства. 

Вибір правильної товарної політики є гарантією того, що вигідні 

можливості не будуть втрачені. Асортимент підприємства має бути по 

можливості широким. Розширення номенклатури реалізованої продукції може 

бути корисним у розвитку як роздрібної, так і оптової торгівлі, і навіть 

зниження витрат збуту. Стійкості асортименту сприяє затвердження кожному 

магазину асортиментного переліку, що складається з урахуванням даних із 

вивчення попиту, профілю магазину, обсягу товарообігу, розміру торгових 

площ. А оптові підприємства мають бути знайомі з товарною політикою своїх 

роздрібних клієнтів, систематизувати їх за асортиментом, що забезпечить 

комерційний успіх. 

Кузьминчук Н.В. визначає маркетингову товарну політику як комплекс 

заходів щодо створення товарів (послуг) та управління ними для задоволення 

потреб споживачів та отримання підприємством прибутку [3, с. 151].  

Зокрема, на думку Куценко Т.М., рішення про освоєння певного 

інноваційного товару у більшості підприємств є комплексним, тому що вони 

пропонують, як правило, не один товар, а цілу товарну групу [3, с. 154].  

В той час Ткач Я.С. зазначив, що товарна політика займає одне з ключових 

місць у загальній системі маркетингової діяльності на підприємстві та 

передбачає заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції, що 

випускається фірмою, насамперед, щодо поліпшення її якісних характеристик, 

відповідно до запитів кінцевих споживачів, створення нових товарів 

(інноваційна політика), оптимізації їх асортименту, подовження життєвого 

циклу товару [5, с. 198]. Отже, маркетингову товарну політику можна 

визначити як комплекс заходів щодо створення та управління продукцією 

підприємства для задоволення потреб споживачів та досягнення підприємством 

власних цілей. 
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Основну роль у забезпеченні продовольчої безпеки відіграє сільське 

господарство. Головною умовою сталого функціонування та динамічного 

розвитку даної підгалузі є наявність високоякісних кормів та препаратів. 

Досягнутий рівень виробництва кормів не відповідає потребам споживачів. 

Основними причинами такого становища є зменшення обсягів посівів кормових 

культур, підвищення собівартості, значні перевитрати кормів для отримання 

продукції тваринництва внаслідок погіршення їх структури та якості. 

Розвиток комбікормової промисловості в сучасних умовах полягає у 

відновленні й удосконаленні виробничо-господарських зав’язків і економічних 

відносин як з постачальниками зерна і виробничих відходів при переробці 

сільськогосподарської продукції, так і зі споживачами. На новий рівень має 

бути піднята економічна інтегрованість всіх учасників виробничого ланцюжка, 

взаємна їх зацікавленість в цілях створення умов для мультиплікативного 

впливу на збільшення випуску кінцевої продукції [4, с. 87-88]. 

Від результатів впровадження асортиментної політики буде залежати чи 

підприємство матиме можливість стабільно розвиватися, чи займатиме 

лідируючі позиції на ринках, спроможне ефективно конкурувати чи потрапить 

у кризу через невдало підібраний асортимент та намагатиметься вижити в 

умовах складного та насиченого зовнішнього середовища. Тобто можна 

відмітити, що асортиментна політика виступає певним орієнтиром для 

прийняття рішень що відповідають вимогам умов функціонування суб’єкта 

ринку. 

Зазвичай асортиментна політика планується на довгостроковий період. 

При формуванні асортименту враховуються наступні фактори (рис. 1). 

Ринок комбікормів та ветеринарних препаратів демонструє стабільну 

позитивну динаміку. Середньорічні темпи зростання виробництва становлять 

6,7%. Основним фактором розвитку даної промисловості є постійно 

зростаючий попит на продукцію з боку основного споживача. 

Недостатній технологічний рівень переробки також є основним чинником 

впливу на ефективність товарної політики виробництва: лише 20% 
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ветеринарної продукції виготовляється у вигляді гранул. Через низьку 

платоспроможність вітчизняних споживачів реалізується лише 80% вироблених 

комбікормів, майже відсутній їх експорт. Розвиток комбікормової галузі є 

невід'ємною умовою піднесення вітчизняного ветеринарного виробництва до 

рівня конкурентоспроможності економічно розвинених країн.  

 

 

Рисунок 1 – Фактори впливу на формування асортименту товарів [6] 

Підвищення ефективності діяльності підприємств є економічним 

наслідком процесу безперервного удосконалення факторів виробництва, 

джерелом якого можуть бути як інтенсивні, так і екстенсивні фактори процесу 

відтворення. Виходячи з того, що поєднання і взаємозв`язок основних 

складових, резервів, напрямів та чинників підвищення ефективності розвитку 

комбікормової промисловості можна вважати шляхами її зростання, відмітимо, 

що приріст кінцевих результатів виробництва має досягатися за рахунок 

збільшення основних його факторів та підвищення їх віддачі [1, с. 135-136]. 
В умовах необхідності мобілізації все більших ресурсів для вирішення 

виробничо-збутових та інших завдань, невизначеності комерційних результатів 
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(особливо при експорті) потрібно ретельне опрацювання всього комплексу 

питань, що входять до товарної політики.  

Необхідно на тривалу перспективу чітке вирішення таких проблем, як:  

– оптимізація асортименту (номенклатури) виробів з урахуванням їх 

споживчих характеристик та особливостей технології виробництва; 

– темпи оновлення продукції в цілому та за окремими її видами з 

урахуванням життєвого циклу;  

– співвідношення нових та «старих» виробів у програмі, нових та освоєних 

ринків при збуті; рівень поновлення товарів;  

– вихід ринку з принципово новими видами продукції;  

– вибір часу виходу на ринок з новими товарами та вилучення з програми 

існуючих, але втрачаючих ринкові позиції товарів та ін. Ці питання 

вирішуються у тісній прив'язці до ринку, його вимог, до поведінки конкурентів. 

Вважаємо, успішне   функціонування   підприємства належним чином 

залежить саме від розробки ефективної  маркетингової  товарної  стратегії, тому 

що її відсутність може призвести до негативних наслідків таких як:  

– нестійкої структури пропозиції; 

– втрати контролю над комерційною продукцією та її ефективністю; 

–  зниження  конкурентоспроможності  та інше.  

Саме тому варто виділяти достатньо коштів для розвитку  маркетингових  

товарних  стратегій, бо  саме  це  може  призвести  до  позитивних результатів, 

наприклад, зміцнення конкурентних переваг на ринку, стабільний прибуток та 

ін.  Окрім  того,  маркетингова  товарна  стратегія допоможе виявити сильні та 

слабкі сторони підприємства і передбачити можливості та загрози. 

Для підвищення конкурентоспроможності продукції ветеринарної галузі 

треба вирішити загальні завдання технологічного оновлення, пільгового 

кредитування та залучення інвестиційних ресурсів, підвищення ефективності 

науково-технічного забезпечення, а також підвищення стандартів якості на 

виробничих підприємствах, що передбачає сертифікацію виробництва за 

стандартами і запровадження правил GLP, GMP, GPP, GCP та ін. 
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Оскільки найважливішим елементом маркетингу є товар, то для 

удосконалення маркетингової товарної політики необхідно урізноманітнювати 

ринок товарів та послуг, брати до уваги нові ідеї щодо створення нових 

продуктів,  дотримуватися  стратегій  удосконалення продукції,  опиратися  на  

зарубіжний  досвід управління  маркетинговою  товарною  стратегією.  Система  

управління  асортиментом, за  допомогою  встановлених  дій,  допоможе 

швидко  реагувати  на  зовнішні  чинники,  які впливають на маркетингову 

політику. Формування власної цінової політики також сприяє розвитку  та  

становленню  товарної  політики маркетингу,  яка  сприяє  успішній  боротьбі  з 

високою  конкуренцією.   

Також до основних шляхів вдосконалення маркетингової товарної 

політики можна віднести створення повноцінних маркетингових служб на 

фірмі, завдяки чому можуть бути оцінені обсяги діяльності, розміри організації, 

рівень підготовки працівників підприємства (інтелектуальний чи професійний),  

взаємозв’язок  різних  підрозділів на  підприємстві,  а  також  результативність 

впровадження маркетингових аспектів в компанії та ін. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, варто зробити висновок, що основними 

проблемами в маркетинговій товарній політиці є несформований остаточний  

образ  продукту, що необхідний споживачеві  торгівельної марки. Це може 

призводити до того, що товар витісняють з ринку, а на заміну йому приходять 

інші товари конкурентів. Саме тому, ще одним способом щодо удосконалення 

маркетингової політики є ретельний аналіз ринку, формування плану збуту 

товару чи послуг, що впливають на життєвий цикл продукції. 
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У статті з’ясовано сутність поняття «конкурентні переваги». 

Проаналізовано особливості формування конкурентних переваг підприємства. 

Розглянуто принципи конкурентних переваг підприємства. Охарактеризовано 

послідовність формування нової конкурентної переваги підприємства на 

зовнішніх ринках. Визначено конкурентні стратегії, що використовуються 

сучасними підприємствами. 

Ключові слова: конкурентні переваги підприємства, джерела конкурентних 

переваг, формування конкурентних переваг, принципи конкурентних переваг, 

конкурентні стратегії. 

Постановка проблеми. Прагнення до відкритості національних економік, 

постійний розвиток процесів інтеграції країн до світового економічного 
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співтовариства приводять до усунення бар’єрів між ринками, країнами, 

регіонами, підприємствами. В таких умовах можливість успішно конкурувати 

на світовому ринку визначається наявністю конкурентних переваг у суб’єкта 

господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням конкурентних 

переваг підприємства займається значна кількість зарубіжних та вітчизняних 

науковців, серед яких можемо виділити найвідоміших: В. Аранчій [1], 

Л. Артеменко [2], В. Балковська [3], П. Безус [4], С. Бондаренко [5], 

В. Власенко [6], О. Зозульов [7], А. Касич [10], О. Пащенко [12] та інші. 

Незважаючи на широке коло наукових досліджень у цій сфері, до цього часу у 

науковців немає одностайної думки щодо сутності поняття «конкурентні 

переваги підприємства» та особливостей формування конкурентних переваг 

підприємств. 

Мета статті – дослідження процесу формування конкурентних переваг 

підприємства та визначення шляхів їх зміцнення  

Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство, яке виходить на 

ринок із власною продукцією, намагається досягти переваги над іншими 

підприємствами, тобто відбувається боротьба підприємств на доступних 

сегментах ринку за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів. 

Важливою категорією сучасної економічної науки 

і практики є конкурентні переваги.  

Концепція конкурентних переваг підприємства вперше була розроблена 

М. Портером. М. Портер співвідносить два поняття «конкурентна перевага» та 

«підприємство» і визначає, що вони нерозривні при здійсненні 

підприємницької діяльності, оскільки саме наявність конкурентної переваги є 

основною метою діяльності підприємства [14]. 

Є. Полтавська зазначає, що конкурентна перевага підприємства – це 

результат більш ефективного за конкурентів управління процесами формування 

і розвитку таких якісних і кількісних властивостей продукту, які представляють 

цінність для покупця. Процеси формування і розвитку конкурентних переваг 
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продукту реалізуються функціональними сферами діяльності підприємства: 

виробничою, фінансово–інвестиційною, маркетинговою, науково–

дослідницьких розробок (НДР) та інноваційною [13]. 

Г. Соколюк при визначенні конкурентних переваг підприємства акцентує 

увагу на тому, що в їх основі передусім лежать кращі порівняно з іншими 

учасниками ринку способи діяльності, які забезпечують вищу споживчу 

цінність кінцевого результату, що є заслугою менеджменту підприємства [15]. 

Ю. Іванов визначає конкурентні переваги як позитивні відмінності 

підприємства від конкурентів у деяких або в усіх видах діяльності, які 

забезпечують підвищення соціально–економічної ефективності в 

короткостроковому періоді й виживання в довгостроковому за рахунок 

постійного пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до навколишнього 

оточення та умов конкурентної боротьби, що змінюються [9]. 

Конкурентні переваги – це набір чинників діяльності підприємства та його 

спроможність приймати, раціональніші ніж конкуренти, управлінські рішення 

на стохастичні зміни ринкових умов, реалізація яких здатна забезпечити 

підприємству сталий розвиток. 

Джерелами конкурентних переваг підприємств є їх інноваційна діяльність, 

можливість зниження витрат, гнучкість діяльності та здатність підвищувати 

якість виробленої продукції. 

До основних властивостей конкурентних переваг підприємства слід 

віднести: 

– відносність, тобто виявлення конкурентної переваги лише в процесі 

порівняння діяльності декількох підприємств; 

– динамічність, або можливість її зміни залежно від низки факторів: 

життєвого циклу товару, конкурентного оточення, попиту та пропозиції 

продукції тощо; 

– адаптивність, яка полягає у необхідності швидкого пристосування до 

умов ринку на якому здійснює свою діяльність підприємство; 
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– стійкість, що розглядається як здатність конкурентної переваги 

зберігатися протягом певного періоду часу; 

– ефективність, або здійснення позитивного фінансового впливу на 

діяльність конкретного підприємства [9]. 

Формування конкурентних переваг підприємства – це процес системного 

управління діяльністю підприємства, пов’язаний зі створенням та реалізацією 

конкурентних переваг покликаних покращити конкурентні позиції 

підприємства на ринку. 

Конкурентні переваги підприємства формуються в першу чергу за рахунок 

підвищення якості продукції, оптимізації асортименту; регулювання цін; 

застосування технологій виробництва, що забезпечують можливість випускати 

унікальну продукцію; розташування постачальників сировини. 

Процес формування конкурентних переваг складний та неоднозначний для 

різних підприємств. Адже те, наскільки підприємству легко сформувати 

конкурентну перевагу та наскільки довговічною вона буде, залежить від 

багатьох факторів, у тому числі: розміру підприємства, ефективності його 

діяльності, інноваційної активності, динамічності ринку, на якому працює 

підприємство тощо. Саме тому, однозначного теоретичного обгрунтування 

сутності зазначеного процесу не існує (табл. 1). 

Таблиця 1 – Основні підходи до трактування сутності процесу формування 

конкурентної переваги 
Назва підходу  Сутність підходу 

Процесний Формування конкурентних переваг підприємством полягає в 
процесі створення та реалізації його конкурентних переваг 
функціональними сферами діяльності підприємства, 
результатом чого має стати покращення конкурентних позицій 
підприємства на ринку 

Системний Формування конкурентних переваг підприємства – це система 
взаємопов’язаних елементів (цілей, методів та задач діяльності 
підприємства) та взаємодія між ними з метою посилення 
конкурентної позиції підприємства 

Функціональний Формування конкурентних переваг є функцією менеджменту 
підприємства, а саме – управління конкурентними перевагами 
підприємства 

Джерело: сформовано автором на основі [20] 
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Забезпечення конкурентних переваг підприємства має бути 

підпорядковане таким основним принципам: 

– принцип адаптативності, а саме – здатності системи управління 

конкурентними перевагами ефективно виконувати свої функції та досягати 

поставлених перед нею задач в умовах змін внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства; 

– принцип інтеграції – передбачає погодженість між цілями і задачами, що 

ставляться перед підприємством як у довгостроковому, так і в 

короткостроковому періодах, а також забезпечуваними конкурентними 

перевагами; 

– принцип гнучкості – означає можливість зміни системи забезпечення 

конкурентних переваг підприємства в результаті накопичення інформації, 

модернізації технології або коригування стратегії його діяльності; 

– відповідно до принципу динамічності, забезпечення конкурентних 

переваг, аналіз та оцінка результатів проведеної роботи повинні мати 

динамічний характер, що диктується безперервним розвитком ринку і 

постійною зміною ринкових умов та кон’юнктури; 

– принцип системності та комплексності полягає у розробці та виконанні 

цілого комплексу заходів щодо забезпечення конкурентних переваг 

підприємства; 

– принцип інноваційності означає, що для досягнення довгострокового 

лідерства на ринку необхідним є впровадження інноваційних моделей 

менеджменту, використання нестандартних управлінських рішень. 

Пріоритетність у формуванні конкурентних переваг підприємств належить 

керівним кадрам, але результативність даного процесу залежить і від 

кваліфікації, досвіду та вміння персоналу підприємства вчасно та в повному 

обсязі виконувати поставлені завдання. 

Компетенції керівного складу підприємств повинні включати вміння 

проводити результативні переговори з представниками різних країн, уміння 
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адаптувати діяльність підприємства до міжнародних стандартів якості, навички 

ефективного здійснення зовнішньоконтрактної діяльності тощо При визначенні 

кваліфікації працівників, що мають працювати на підприємстві, яке функціонує 

в міжнародному масштабі, доречно враховувати їх досвід роботи на 

зовнішньому ринку, вміння швидко реагувати на виклики, пов’язані з 

поставкою продукції за кордон (своєчасне митне оформлення, зміни 

законодавства в країні-імпортері, особливості транспортного забезпечення 

експорту продукції тощо). 

Послідовність формування нової конкурентної переваги підприємства на 

зовнішніх ринках: І етап – підготовка до формування конкурентної переваги. ІІ 

етап – проєктування конкурентної переваги. ІІІ етап – реалізація конкурентної 

переваги. ІV етап – оцінка результативності впровадження конкурентної 

переваги.V етап – реалізація заходів щодо підтримки нової конкурентної 

переваги. 

На першому етапі формування нової конкурентної переваги підприємства, 

а саме підготовці підприємства до формування 

конкурентної переваги, необхідним є дослідження всіх існуючих 

інформаційних джерел для виявлення можливостей сформувати нову 

конкурентну перевагу. Після цього доцільно обґрунтувати перелік потенційних 

конкурентних переваг та обрати одну, найбільш вагому, що забезпечить 

підприємству найбільше зростання рівня конкурентоспроможності на ринку. 

Даний перелік формується зі всіх можливих конкурентних переваг з 

урахуванням їх рейтингу за значущістю для підприємства, потенційної 

ефективності та відповідності конкурентній стратегії [19]. 

При виборі конкурентної переваги, яку підприємству слід формувати, 

варто враховувати певні обмеження, що можуть завадити впровадженню тієї чи 

іншої конкурентної переваги, а саме: ресурсні обмеження; недостатня кількість 

працівників або недостатній рівень їх кваліфікації для роботи на зовнішньому 

ринку; низький рівень фінансового забезпечення, що не дозволить закупити 
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потрібні ресурси в потрібній кількості; висока інтенсивність конкурентної 

боротьби; інституційне забезпечення міжнародної торгівлі продукцією тощо. 

У разі відповідності можливостям підприємства приймається рішення про 

формування нової конкурентної переваги. У протилежному випадку – 

формування такої конкурентної переваги неможливе. 

На наступному етапі – проектування конкурентної переваги – слід не лише 

розробити проєкт нової конкурентної переваги, а й оцінити економічний 

(прибуток) та підприємницький (завоювання нового сегменту ринку, 

витіснення конкурентів) ефект від її впровадження. 

При розробці проекту нової конкурентної переваги доцільно визначити 

всіх задіяних фахівців підприємства та їх функції у разі її формування. 

Виявити, чи відповідає проєктована конкурентна перевага можливостям 

підприємства, дозволяє вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища, при 

якому виявляються сильні і слабкі сторони та можливості підприємства. 

На етапі вибору конкурентної переваги для подальшої її розробки та 

впровадження підприємству варто перевірити її на відповідність меті 

діяльності, конкурентній стратегії та визначити, наскільки стійкою дана 

конкурентна перевага може бути. 

На етапі реалізації конкурентної переваги проводиться ряд дій, визначених 

у проекті. Такі заходи повинні бути направлені на якнайшвидшу реалізацію 

конкурентної переваги та формування її стійкості. 

Під час оцінки результативності впровадження конкурентної переваги 

проводиться порівняння очікуваних та реальних результатів. 

Важливим інструментом формування конкурентних переваг 

підприємства є його конкурентна стратегія. Конкурентна стратегія формує 

конкурентну перевагу, яка в той же час дає можливість підприємству 

конкурувати та отримувати перемоги в даній боротьбі за завоювання та 

збереження пріоритетних позицій на ринку [1]. 
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Конкурентна стратегія – це реалізація певного плану заходів підприємства 

на конкретному ринку з метою отримання конкурентних переваг або 

досягнення іншого бажаного результату (прибуток, рентабельність тощо) [16]. 

Формування і зміцнення конкурентних переваг має стати пріоритетними 

цільовими установками функціональних менеджерів підприємства, 

конкретизація яких повинна відбуватися у руслі обраної стратегії діяльності та 

втілюватися у стратегії конкуренції [15]. Відтак, формування, реалізація та 

втримання конкурентних переваг прямо залежать від конкурентної стратегії 

підприємства, яку воно реалізує. 

Основні групи конкурентних стратегій залежно від способу здобуття 

конкурентної переваги: мінімізація витрат; диференціація; досягнення 

інноваційної монополії; фокусування на ринковому сегменті. 

Висновки. Процес формування конкурентної переваги підприємством є не 

лише важливим, а й доволі складним. Адже необхідно не лише обрати ту 

конкурентну перевагу, яка дозволить якнайсильніше підвищити рівень 

конкурентоспроможності підприємства, а й яка буде відповідати його 

можливостям та забезпечить найбільш тривалий ефект. Відтак, при розробці 

заходів направлених на формування та впровадження нової конкурентної 

переваги, підприємство має точно оцінити доцільність даного процесу, аби не 

перетворити прибуткову діяльність на збиткову.  
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СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті розглянуто сучасні наукові підходи, щодо удосконалення процесу 

формування та управління персоналом на підприємстві. А також сформовано 

та проаналізовано проблеми управління людськими ресурсами. Стратегічна 

мета системи управління персоналом складається в забезпеченні розвитку 

підприємств за рахунок ефективного використання людського капіталу.  
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Для успішної діяльності будь-якого підприємства велике значення займає 

її кадровий потенціал, тому що якісні та кількісні характеристики персоналу, 

визначають можливості успішної реалізації стратегії підприємства, підвищення 

якості продукції та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в 

майбутньому. Особливість управлінського процесу полягає в тому, що 

персонал водночас виступає як трудовий ресурс, для забезпечення діяльності 

підприємства, так і як  особистості, що належать до єдиної організаційної 

системи [2, c. 42] 

Успіх роботи підприємства залежить від конкретних людей, їх знань, 

компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивацій, здатності вирішувати 

проблеми, сприйнятливості до навчання. Тому для того, щоб підприємство 

функціонувало ефективно, необхідно правильно організувати працівників, 

постійно контролюючи  їх діяльність, при цьому використовуючи різні 

ефективні методи управління персоналом, засновані на наукових законах. 

На сьогоднішній день назріла об’єктивна необхідність створити 

управлінський механізм, де б існувала реальна можливість обмеження 

стихійних чинників розвитку. Тож осмислення управлінських проблем, що 

виникають у процесі будівництва такого механізму, – є одним з найважливіших 

завдань науки управління, визначення ролі людського капіталу як самого 

активного капіталу. 

Сутність і значення управління персоналом, а також питання 

вдосконалення системи управління персоналом досліджувалися у працях таких 

вчених: Збрицька Т., Братченко В., Стецюк Н., Якименко Н. та ін. Однак, у цих 

дослідженнях недостатньо систематизовані питання що до принципів 

формування сучасних підходів до удосконалення системи управління 

персоналом в умовах розвитку підприємства. Також не вирішеною проблемою 

залишається створення ефективної технології адаптації персоналу на 

підприємстві та методики її оцінки. 
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Метою наукової роботи є дослідження та аналіз наявних сучасних методів 

удосконалення процесу управління персоналом, а також визначення їх 

ефективності.  

Управління персоналом займає головне місце в процесі управління 

організацією загалом і головним чином пов’язане  із специфікою роботи 

підприємства – людськими ресурсами. Основна  увага в процесі управління 

підприємством повинна приділятись формуванню та використанню людського 

потенціалу, з метою підвищення його якісних характеристик на основі 

мотивації і безпосереднього навчання. Отже, управління персоналом є 

частиною процесу управління, але в наукових роботах недостатньо розкрито 

особливості формування ефективних методів управління персоналом сучасної 

організації та підприємства в цілому [2, c. 154]. 

Головною метою управління персоналом є забезпечення підприємства 

працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, їх професійної 

та соціальної адаптації. Кожен успішний управлінець повинен розуміти, для 

того щоб розвиватись, збільшувати прибуток, підвищувати якісь вихідної 

продукції або наданих послуг, керівництво повинно оптимізувати віддачу від 

вкладень будь-яких ресурсів: матеріальних, фінансових і головне – людських. 

Основними завданнями, що вирішують структури по управлінню персоналом, 

є: планування потреби підприємства в трудових ресурсах, пошук і добір 

потрібних працівників, навчання і підвищення їхньої кваліфікації, управління 

трудовою мотивацією, створення умов для підвищення продуктивності праці, 

контроль за зміною статусу працівників, правові питання трудових відносин 

(рис. 1).  

На сьогоднішній день, дуже багато компаній активно займаються підбором 

та навчанням персоналу, але дуже мало уваги приділяється адаптації персоналу. 

Відповідно до статистики, більшість нових співробітників звільняються з 

організації у перші місяці роботи, так і не пройшовши випробувальний термін. 

Отже, основною причиною звільнення – розбіжність реальності з очікуванням 

пов’язані з інтеграцією в колектив [4, c. 12] 
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Рисунок 1 – Критерії ефективності управління персоналом 

 

Слід зазначити, що поліпшення економічних показників роботи 

підприємства багато в чому залежать від ефективної адаптації персоналу 

підприємства. Адаптація персоналу уявляє собою процес пристосування 

працівника до умов зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Процес адаптації персоналу підприємства можна розділити на чотири 

етапи:  

– ознайомчий – здійснюється оцінка рівня підготовленості новачка;  

– орієнтація – передбачає практичне знайомство нового працівника зі 

своїми обов'язками і вимогами, які до нього пред'являються з боку організації;  

– дієва адаптація – полягає в пристосуванні новачка до свого статусу і 

значною мірою обумовлюється його включенням в між особистісні відносини з 

колегами;  

– функціонування – характеризується поступовим подоланням виробничих 

і між особистісних проблем і переходом до стабільної роботи.  
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На кожному з перерахованих етапів необхідна продумана система 

управління адаптацією. Для вирішення цього питання в роботі були 

проаналізовані основні аспекти адаптації, які мають пріоритетність для кожної 

категорії персоналу [5, c. 222] 

Для адаптації лінійних працівників, важливим є підтримка керівництва, 

управлінців вищої ланки. Акцент у цій адаптації ставить на формуванні довіри 

та поваги, а не тривоги та побоювання.  

Загалом виділяють соціальну та виробничу адаптацію. У певній мірі ці два 

види адаптації перетинаються один з одним, але кожен з ним має є і самостійні 

сфери програми: соціальна діяльність не замикається на виробництві, а 

виробнича - включає і технічні, і біологічні, і соціальні аспекти. З позиції 

управління персоналом найбільший інтерес представляє виробнича адаптація 

персоналу, Саме вона є основним інструментом вирішення такої проблеми, як 

формування продуктивності та якості праці в найкоротші терміни [4, c. 35]  

Включення нового співробітника в колектив організації можуть також 

істотно вплинути на його творчий потенціал, а також на потенціал вже 

працюючих працівників і посилити їх залучення в корпоративну культуру 

організації.  

Досвід багатьох організацій показує, що процес адаптації найбільш 

ефективно проходить, коли кадрова служба відіграє в ньому координуючу роль, 

а саме: розробляє і впроваджує адаптаційні інструменти, навчає вже 

працюючий персонал, а також контролює весь процес адаптації працівника.  

З метою удосконалення умов праці працівників розроблено комплекс 

заходів, що включає: 

- періодична перевірка рівня заробітної плати, що дозволить забезпечити 

конкурентоспроможність серед інших підприємств; 

- періодичний перегляд принципів, що лежать в основі оплати праці; 

- встановлення п’ятихвилинної перерви кожну годину роботи; 

Впровадження певних принципів дозволить попередити плинність кадрів, 

а також значною мірою знизить рівень невдоволеності працівників умовами 
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праці, як в наслідок підвищить рівень економічної ефективності підприємства 

за рахунок формування у нового працівника необхідного рівня продуктивності 

та якості праці. 

Також, не можемо не згадати про наступний, не менш важливий елемент 

ефективного управління персоналом – мотивацію. Стимулювання відіграє 

величезну роль у процесі управління персоналом, так як воно спрямоване на 

мотивацію працівника до ефективнішої та якіснішої роботи, що приводить до 

економічного розвитку підприємства та збільшення прибутку. Уміння 

мотивувати людей є одним із найважливіших умінь керівника. На підприємстві 

мають право існувати різноманітні системи преміювання та соціальних пільг, 

корпоративні програми нематеріального стимулювання, але вони не гарантують 

максимальну вмотивованість персоналу. Зміст роботи, стиль керівництва, 

високий рівень заробітної плати, можливості професійного та кар’єрного 

зростання, це далеко не повний перелік мотиваційних факторів, які можуть 

впливати на працівника не гірше матеріального заохочення [4, c. 221] 

У сучасній практиці виділяють наступну класифікацію типів мотивації 

робітників: 

1. «інструменталіст» - мотивація даного працівника зосереджена на 

матеріальних благах, спрямована на чистий заробіток. 

2. «професіонал» - для такого працівника найважливішою умовою є 

реалізація своїх професійних навичок.  

3. «патріот» - основа праці для даного робітника є високі людські та 

моральні якості. Тобто це люди, які працюють на благо суспільства та на 

своєму благополуччі зосередженні в останню чергу. 

4. «люмпен» - працівник, який постійно порівнює себе з іншими, його 

завжди переслідує відчуття несправедливості та заздрощів. 

Найкращою стимуляцією праці можна вважати справедливу оцінку 

виконаного  завдання. Але, при всій ефективності та універсальності грошових 

заохочень обмеження системи заохочень лише матеріальними стимулами не 

надасть підприємству бажаного результату. Адже кожен працівник 



159 
 

підприємства – це людина з різними життєвими цінностями і установками. 

Отже, матеріальну складову, вкрай важливо, посилювати нематеріальними 

заохоченнями [2, c. 176] 

Загальний розвиток персоналу є невід’ємною частиною, як управління 

персоналом, так і управлінням підприємством загалом. Науково-технічний 

прогрес призводить до запровадження швидких змін і вимог  

до професійних знань та умінь працівників.  Використовувати в майбутньому.  

На сьогоднішній день персонал повинен бути високоосвіченим, володіти 

загальною культурою, ерудицією та загальним мисленням. Професійний 

розвиток – це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь та навичок, 

які він використовує, або зможе  використовувати в  майбутньому. Чим більше 

таких навичок та знань, тим більш конкурентоспроможним стає працівник на 

ринку праці. Тому керівництву підприємства потрібно не лише навчати свій 

персонал, а й створювати конкурентоспроможні умови праці на підприємстві, 

для того щоб не втрачати своїх навчених працівників.  

Навчання персоналу дозволяє задовольнити не лише власні інтереси по 

відношенню до організації, такі як підвищення рівня продуктивності  праці, 

покращення якості виготовленої продукції або наданих послуг, збільшення 

прибутку, а також інтереси власне працівників. Адже в результаті навчання 

підвищується можливість до самореалізації, працівник стає 

конкурентоспроможним на ринку праці, а рівень освіти є одним із трьох 

показників, що формують індекс розвитку людини [3, c. 73] 

На сьогоднішній день, розвиток персоналу підприємства проводять 

самостійно, незалежно від інших організацій, що має як позитивні, так і 

негативні моменти. Система підготовки працівників безпосередньо на 

підприємстві значною мірю дозволяє швидко реагувати на зміни зовнішнього 

середовища, а також швидко адаптуватись під них, швидко відреагувати на 

зміни потреб виробництва у робочій силі, а з іншого надати можливість 

працівникам відповідно до їх інтересів підвищувати свій професійний рівень і 

навчатись.  
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З метою безперервного навчання потрібно складати довгострокові навчальні 

плани з урахуванням усіх потреб підприємства. Доцільним також може бути 

впровадження у практику всередині підприємства принципу полівалентності 

персоналу, це загальне ознайомлення з суміжними спеціальностями. Варто 

також, розробити матеріальне та нематеріальне заохочення до навчання, аби 

спонукати працівників, до нових ідей та розвитку [2, c. 156] 

Таким чином, сучасна кадрова політика підприємства повинна бути 

побудована на основі загальнонаукових принципів управління та враховувати 

ринкові умови господарювання, бути комплексною, гнучкою , комфортною та 

прогресивною. Головна її мета має полягати у забезпеченні сьогодні і в 

майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних 

професій, фахівцями необхідної кваліфікації. Система розвитку персоналу має 

бути гнучкою та здатною підлаштовуватись до змін, методи та принципи 

управління персоналом повинні бути сформовані та відкориговані згідно 

потреб підприємства. 
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МЕТОДИЧНІ ᅟ ПІДХОДИ ᅟ ДО ᅟ ОЦІНКИ ᅟ ЕФЕКТИВНОСТІ ᅟ ТОРГОВОЇ ᅟ 

МАРКИ ᅟ І ᅟ БРЕНДИНГУ 
 

У ᅟ статті ᅟ досліджено ᅟ особливості ᅟ методологічних ᅟ підходів ᅟ для ᅟ оцінки ᅟ 

торгової ᅟ марки ᅟ підприємств. ᅟ Проаналізовано ᅟ особливості ᅟ їх ᅟ діяльності ᅟ в ᅟ  

сучасних ᅟ умовах ᅟ господарювання. ᅟ Визначено ᅟ відмінності, ᅟ що ᅟ мають ᅟ вплив ᅟ на ᅟ 

ефективність ᅟ бренду. ᅟ Запропоновано ᅟ заходи ᅟ із ᅟ забезпечення ᅟ 

конкурентоспроможності ᅟ структур ᅟ за ᅟ рахунок ᅟ вжиття ᅟ заходів ᅟ брендингу. ᅟ  

Ключові слова: бренд, брендинг, брендменеджмент, конкурентоспроможність 

підприємства, формування бренду  

Конкурентні ᅟ переваги ᅟ виконують ᅟ  важливу ᅟ  роль ᅟ у ᅟ формуванні ᅟ 

підприємства ᅟ його ᅟ розвитку ᅟ та ᅟ завоювання ᅟ місця ᅟ на ᅟ ринку. ᅟ Підприємства ᅟ що ᅟ  

мають ᅟ високу ᅟ  конкурентоспроможність ᅟ  мають ᅟ більше ᅟ  шансів ᅟ для ᅟ розвитку ᅟ  та ᅟ 

отримання ᅟ стабільних ᅟ прибутків. ᅟ При ᅟ ефективному ᅟ застосуванні ᅟ та ᅟ  

підтримуванні ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ вона ᅟ стає ᅟ стабільним ᅟ джерелом ᅟ 

конкурентоспроможності. 

Для ᅟ того, ᅟ щоб ᅟ краще ᅟ зрозуміти ᅟ суть ᅟ конкурентних ᅟ переваг ᅟ – ᅟ звернемось ᅟ 

до ᅟ наукової ᅟ літератури. ᅟ  

М. ᅟ Портер ᅟ зазначає, ᅟ що ᅟ успіх ᅟ функціонування ᅟ підприємства ᅟ визначається 

ᅟ його ᅟ рівнем ᅟ конкурентоспроможності, ᅟ а ᅟ саме ᅟ ефективністю ᅟ використання ᅟ 

ресурсів, ᅟ вміння ᅟ знаходити ᅟ нові ᅟ унікальні ᅟ типи ᅟ управління, ᅟ які ᅟ допоможуть ᅟ  

вести ᅟ відмінну ᅟ від ᅟ конкурентів ᅟ маркетингову ᅟ стратегію. ᅟ На ᅟ думку ᅟ автора, ᅟ 

конкуренція ᅟ є ᅟ мінливою ᅟ та ᅟ вимагає ᅟ адаптивності ᅟ до ᅟ мінливих ᅟ умов ᅟ ринку [1]. 
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М. ᅟ Роуз ᅟ вважає, ᅟ що ᅟ підприємство ᅟ може ᅟ отримувати ᅟ перевагу ᅟ більшою ᅟ  

мірою ᅟ за ᅟ рахунок ᅟ нижчих ᅟ цін ᅟ або ᅟ більших ᅟ вигод ᅟ для ᅟ споживача, ᅟ адже ᅟ саме ᅟ  

він ᅟ робить ᅟ вибір ᅟ при ᅟ покупці. ᅟ Покупець ᅟ підтримує ᅟ  певних ᅟ виробників ᅟ не ᅟ 

стільки ᅟ через ᅟ лояльність, ᅟ скільки ᅟ через ᅟ бонуси, ᅟ які ᅟ може ᅟ отримати ᅟ [2]. 

Жан-Жак ᅟ Ламбен ᅟ у ᅟ своїй ᅟ роботі ᅟ «Менеджмент, ᅟ орієнтований ᅟ на ᅟ ринок» ᅟ 

зазначає, ᅟ що ᅟ на ᅟ автономію ᅟ підприємства ᅟ мають ᅟ вплив ᅟ два ᅟ фактори: ᅟ 

конкуренція ᅟ на ᅟ ринку ᅟ та ᅟ споживач ᅟ [1]. ᅟ Найбільш ᅟ агресивних ᅟ маркетингових ᅟ 

дій ᅟ вимагають ᅟ ринки ᅟ на ᅟ яких ᅟ конкуренція ᅟ досягає ᅟ піку ᅟ (ᅟ як ᅟ  правило ᅟ  

відбувається ᅟ  на ᅟ стадії ᅟ зрілості ᅟ чи ᅟ стагнації), ᅟ але ᅟ  при ᅟ цьому ᅟ потрібно ᅟ  

раціонально ᅟ підходити ᅟ до ᅟ використання ᅟ ресурсів. 

На ᅟ наш ᅟ думку, ᅟ для ᅟ ефективної ᅟ конкуренції ᅟ торгова ᅟ марка ᅟ має ᅟ мати ᅟ певні 

ᅟ особливості ᅟ для ᅟ підтримки ᅟ та ᅟ збільшення ᅟ свого ᅟ місця ᅟ на ᅟ ринку. ᅟ По-перше: ᅟ 

привабливість ᅟ в ᅟ своєму ᅟ сегменті ᅟ та ᅟ переконливість ᅟ для ᅟ споживача. ᅟ Торгова ᅟ 

марка ᅟ має ᅟ переконувати ᅟ покупців ᅟ у ᅟ тому, ᅟ що ᅟ продукт ᅟ який ᅟ вона ᅟ представляє ᅟ 

унікальний, ᅟ і ᅟ що ᅟ вони ᅟ не ᅟ шкодуватимуть ᅟ витрачених ᅟ коштів. ᅟ  

Торгова ᅟ марка ᅟ вимушена ᅟ бити ᅟ динамічною ᅟ у ᅟ відповідності ᅟ до ᅟ змін ᅟ що ᅟ 

відбуваються ᅟ на ᅟ ринку. ᅟ Велика ᅟ кількість ᅟ брендів, ᅟ які ᅟ конкурують ᅟ у ᅟ  

відповідному ᅟ  сегменті ᅟ ринку ᅟ стають ᅟ застарілими, ᅟ це ᅟ має ᅟ наслідки ᅟ як ᅟ для ᅟ  

розвитку ᅟ компанії ᅟ в ᅟ цілому, ᅟ так ᅟ і ᅟ для ᅟ майбутніх ᅟ можливостей ᅟ існування. ᅟ 

Проведення ᅟ постійних ᅟ досліджень ᅟ середовища ᅟ та ᅟ потреб ᅟ споживачів ᅟ дозволяє 

ᅟ торговій ᅟ марці ᅟ більш ᅟ тривалий ᅟ час ᅟ зберігати ᅟ свої ᅟ конкурентні ᅟ позиції ᅟ на ᅟ  

ринкуᅟ [3]. 

Я ᅟ вважаю, ᅟ що ᅟ торгова ᅟ марка ᅟ також ᅟ має ᅟ легко ᅟ запам’ятовуватися ᅟ для ᅟ 

споживачів ᅟ та ᅟ бути ᅟ значимою. ᅟ Проблема ᅟ полягає ᅟ у ᅟ вдалому ᅟ веденні ᅟ стратегії ᅟ 

відносно ᅟ конкурентів, ᅟ доведення ᅟ своєї ᅟ позиції. ᅟ Створення ᅟ власного ᅟ «імені» ᅟ 

має ᅟ враховувати ᅟ всіх ᅟ гравців ᅟ ринку, ᅟ адже ᅟ зайняти ᅟ певне ᅟ місце ᅟ можна ᅟ лише ᅟ за 

ᅟ допомогою ᅟ відповідного ᅟ брендингу, ᅟ який ᅟ буде ᅟ досить ᅟ ефективним. 

Враховуючи ᅟ усі ᅟ вищезазначені ᅟ особливості ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ та ᅟ її ᅟ функції, ᅟ 

на ᅟ підприємстві ᅟ вона ᅟ має ᅟ постійно ᅟ перебувати ᅟ під ᅟ контролем. ᅟ Зміцнення ᅟ 

позицій ᅟ на ᅟ ринку ᅟ та ᅟ довіри ᅟ споживачів ᅟ і ᅟ партнерів ᅟ вимагає ᅟ своєчасних ᅟ дій ᅟ 
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для ᅟ захисту, ᅟ підтримки ᅟ та ᅟ розвитку. ᅟ Науковці ᅟ виділяють ᅟ показники, ᅟ які ᅟ 

описують ᅟ стан ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ та ᅟ мають ᅟ перебувати ᅟ під ᅟ постійним ᅟ контролем ᅟ 

[1]: 

-Привабливість ᅟ для ᅟ споживача, ᅟ популярність; ᅟ  

-Рівень ᅟ лояльності; ᅟ  

-Репутація ᅟ та ᅟ імідж, ᅟ образ ᅟ виробника ᅟ у ᅟ  свідомості ᅟ покупців; ᅟ  

-Якість ᅟ товару ᅟ та ᅟ її ᅟ співвідношення ᅟ з ᅟ образом; ᅟ  

-Налагодженість ᅟ системи ᅟ збуту ᅟ та ᅟ місце ᅟ у ᅟ ньому ᅟ торгової ᅟ марки. 

Система ᅟ конкурентного ᅟ управління ᅟ торговими ᅟ марками ᅟ вимагає ᅟ від ᅟ 

виробника, ᅟ підприємства ᅟ бути ᅟ орієнтованим ᅟ на ᅟ перспективи ᅟ досягнення ᅟ  

глобальних ᅟ цілей. ᅟ Це ᅟ означає, ᅟ що ᅟ зовнішні ᅟ фактори ᅟ обов’язково ᅟ впливають ᅟ 

на ᅟ роботу ᅟ компанії. ᅟ Менеджмент ᅟ компанії ᅟ повинен ᅟ враховувати ᅟ всі ᅟ вище ᅟ 

згадані ᅟ фактори ᅟ розвитку ᅟ  та ᅟ підтримки ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ для ᅟ успішного ᅟ та ᅟ 

ефективного ᅟ стратегічного ᅟ планування. 

Для ᅟ переходу ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ в ᅟ категорію ᅟ бренду, ᅟ система ᅟ управління ᅟ 

повинна ᅟ вимагати ᅟ глибокого ᅟ та ᅟ різноманітного ᅟ аналізу ᅟ її ᅟ діяльності, ᅟ оскільки ᅟ 

розвиток ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ на ᅟ всіх ᅟ етапах ᅟ супроводжується ᅟ  новими ᅟ викликами ᅟ і ᅟ  

змінами ᅟ на ᅟ ринку ᅟ та ᅟ споживачів. ᅟ Формування ᅟ бренду ᅟ вимагає ᅟ постійного ᅟ 

моніторингу ᅟ ефективності ᅟ бренду. ᅟ Для ᅟ цього ᅟ були ᅟ  розроблені ᅟ певні ᅟ методи, ᅟ  

які ᅟ з ᅟ іншого ᅟ боку ᅟ аналізують ᅟ ситуацію ᅟ не ᅟ тільки ᅟ підприємства, ᅟ але ᅟ і ᅟ 

конкурентів. 

На ᅟ наш ᅟ погляд, ᅟ основною ᅟ стадією ᅟ аналізу ᅟ ефективності ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ є ᅟ  

аналіз ᅟ SWOT. ᅟ Він ᅟ дозволяє ᅟ визначити ᅟ слабкі ᅟ і ᅟ сильні ᅟ сторони, ᅟ можливості ᅟ та ᅟ 

загрози ᅟ для ᅟ підприємства ᅟ та ᅟ його ᅟ брендингу. ᅟ Оскільки, ᅟ торгова ᅟ марка ᅟ є ᅟ 

особливим ᅟ відображенням ᅟ компанії, ᅟ важливо, ᅟ щоб ᅟ вона ᅟ зміцнювала ᅟ сильну ᅟ  

сторону ᅟ та ᅟ перекривала ᅟ нею ᅟ слабку, ᅟ а ᅟ також ᅟ була ᅟ готова ᅟ використовувати ᅟ 

свою ᅟ максимальну ᅟ силу. 

SWOT ᅟ  аналіз ᅟ повинен ᅟ проводитися ᅟ не ᅟ тільки ᅟ для ᅟ аналізу ᅟ бренду, ᅟ але ᅟ і ᅟ  

для ᅟ аналізу ᅟ паралельних ᅟ аспектів ᅟ діяльності ᅟ підприємства, ᅟ таких ᅟ як ᅟ  

організаційна ᅟ структура, ᅟ лояльність ᅟ споживачів, ᅟ фінансові ᅟ дії, ᅟ відносини ᅟ з ᅟ 
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громадськістю, ᅟ інвесторами ᅟ та ᅟ  іншими. ᅟ Основна ᅟ перевага ᅟ цього ᅟ методу ᅟ – ᅟ  

багатосторонність. ᅟ Він ᅟ розглядає ᅟ на ᅟ підприємстві ᅟ як ᅟ внутрішні ᅟ так ᅟ і ᅟ зовнішні ᅟ 

процеси ᅟ та ᅟ інших ᅟ учасників ᅟ ринку ᅟ (споживачів, ᅟ інвесторів), ᅟ що ᅟ дозволяє ᅟ йому 

ᅟ аналізувати ᅟ торговельну ᅟ марку ᅟ  разом ᅟ з ᅟ розвитком ᅟ підприємства ᅟ і ᅟ 

формулювати ᅟ відповідну ᅟ стратегію. 

Фінансові ᅟ показники ᅟ компанії, ᅟ такі ᅟ як ᅟ обсяг ᅟ виробництва ᅟ відповідно ᅟ до ᅟ 

змін ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ також ᅟ вихід ᅟ на ᅟ нові ᅟ сегменти ᅟ ринку, ᅟ допоможуть ᅟ  

визначити ᅟ тенденцію ᅟ змін ᅟ в ᅟ отриманні ᅟ доходів ᅟ підприємством. ᅟ Як ᅟ я ᅟ зазначила 

ᅟ вище, ᅟ торгова ᅟ марка ᅟ може ᅟ мати ᅟ значний ᅟ вплив ᅟ на ᅟ формування ᅟ фінансових ᅟ 

показників ᅟ і ᅟ може ᅟ значно ᅟ підсилювати ᅟ стратегію ᅟ розвитку ᅟ та ᅟ просування ᅟ 

товарів ᅟ компанії. ᅟ Бренд ᅟ допомагає ᅟ компанії ᅟ залишатись ᅟ на ᅟ лідируючих ᅟ 

позиціях ᅟ не ᅟ дивлячись ᅟ на ᅟ постійні ᅟ зміни ᅟ які ᅟ відбуваються ᅟ на ᅟ  ринку, ᅟ це ᅟ також ᅟ  

має ᅟ свій ᅟ вплив ᅟ на ᅟ фінансові ᅟ звіти. ᅟ На ᅟ прийняття ᅟ вагомих ᅟ рішень, ᅟ щодо ᅟ 

просування ᅟ та ᅟ розвитку ᅟ торгової ᅟ марки, ᅟ вплив ᅟ мають ᅟ зміни ᅟ які ᅟ відбуваються ᅟ 

у ᅟ реалізації ᅟ та ᅟ виробництві ᅟ товарів ᅟ чи ᅟ послуг. 

Діяльність ᅟ різних ᅟ дистриб'юторів ᅟ товарів ᅟ надає ᅟ важливу ᅟ інформацію ᅟ про ᅟ 

цілі ᅟ партнерів ᅟ і ᅟ  їх ᅟ стабільність. ᅟ У ᅟ разі ᅟ правильного ᅟ позиціонування ᅟ торгової ᅟ 

марки ᅟ партнери ᅟ можуть ᅟ самостійно ᅟ подати ᅟ запит ᅟ на ᅟ співпрацю ᅟ і ᅟ їх ᅟ кількість ᅟ 

збільшиться ᅟ пропорційно ᅟ силі ᅟ торгової ᅟ марки. ᅟ Аналіз ᅟ обсягу ᅟ продажу ᅟ товарів ᅟ 

за ᅟ великий ᅟ промисловий ᅟ період ᅟ дає ᅟ розуміння ᅟ масштабу ᅟ  торгової ᅟ марки. ᅟ 

Основними ᅟ показниками ᅟ для ᅟ аналізу ᅟ в ᅟ цій ᅟ галузі ᅟ є ᅟ кількість ᅟ партнерів, ᅟ їх ᅟ 

масштаби ᅟ діяльності ᅟ і ᅟ  їх ᅟ близькість ᅟ до ᅟ  цільової ᅟ аудиторії. ᅟ Однак, ᅟ коли ᅟ товари 

ᅟ закуповуються ᅟ великою ᅟ кількістю ᅟ малих ᅟ постачальників ᅟ і ᅟ поширюються ᅟ на ᅟ 

абсолютно ᅟ не ᅟ знайому ᅟ аудиторії ᅟ для ᅟ компанії, ᅟ немає ᅟ перспективної ᅟ стратегії ᅟ 

розвитку ᅟ торгової ᅟ марки. 

Аналіз ᅟ аудиторів ᅟ і ᅟ партнерів ᅟ важливий ᅟ в ᅟ  аналізі ᅟ можливих ᅟ напрямків ᅟ для 

ᅟ розвитку ᅟ торгової ᅟ марки. ᅟ Підприємство ᅟ визначає ᅟ єдиний ᅟ фірмовий ᅟ стиль, ᅟ 

який ᅟ повинен ᅟ бути ᅟ дотриманий ᅟ до ᅟ всіх ᅟ точок ᅟ контакту ᅟ з ᅟ зацікавленими ᅟ 

сторонами, ᅟ і ᅟ відповідальні ᅟ менеджери ᅟ повинні ᅟ вести ᅟ звітність ᅟ на ᅟ постійній ᅟ  

основі. ᅟ Від ᅟ стилю ᅟ бренду, ᅟ ключові ᅟ повідомлення, ᅟ отримані ᅟ асоціаціями, ᅟ  
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можуть ᅟ  відрізнятися ᅟ між ᅟ різними ᅟ групами ᅟ споживачів, ᅟ тому ᅟ варто ᅟ розробити ᅟ 

опитування, ᅟ який ᅟ може ᅟ надати ᅟ найбільш ᅟ об'єктивні ᅟ результати ᅟ дослідження. ᅟ 

Основні ᅟ характеристики ᅟ стилю ᅟ бренду, ᅟ які ᅟ слід ᅟ аналізувати ᅟ в ᅟ таких ᅟ 

опитуваннях: ᅟ привабливість ᅟ елементів ᅟ стилю, ᅟ сучасність, зазапам'ятовуваність, ᅟ 

унікальність, ᅟ відповідність ᅟ стилю ᅟ до ᅟ  повідомлення, ᅟ міцність ᅟ повідомлення ᅟ і ᅟ  

його ᅟ легкість ᅟ сприймання. 

Лійка ᅟ продажів ᅟ є ᅟ необхідною ᅟ частиною ᅟ діяльності ᅟ будь-якого ᅟ 

підприємства, ᅟ оскільки ᅟ дозволяє ᅟ чітко ᅟ визначити ᅟ ціль ᅟ (зростання ᅟ кількості ᅟ 

клієнтів, ᅟ активізація ᅟ вже ᅟ наявних) ᅟ і ᅟ аналізувати ᅟ слабкі ᅟ точки ᅟ в ᅟ торговій ᅟ 

діяльності ᅟ у ᅟ  відношенні ᅟ до ᅟ роздрібних ᅟ споживачів. ᅟ Оскільки ᅟ торговельна ᅟ  

марка ᅟ має ᅟ  найбільшу ᅟ  важливість ᅟ на ᅟ двох ᅟ етапах: ᅟ фокусі ᅟ уваги ᅟ  і ᅟ  повторному ᅟ 

придбанню, ᅟ є ᅟ необхідність ᅟ аналізувати ᅟ функціонування ᅟ саме ᅟ цих ᅟ етапів. ᅟ У ᅟ  

процесі ᅟ проходження ᅟ споживачем ᅟ лійки ᅟ продажів ᅟ  ᅟ важлива ᅟ не ᅟ тільки ᅟ торгова ᅟ 

марка ᅟ на ᅟ цих ᅟ етапах, ᅟ але ᅟ і ᅟ робота ᅟ продавців, ᅟ менеджерів ᅟ та ᅟ інших ᅟ фахівців. ᅟᅟ  

Розглянемо ᅟ етап ᅟ дослідження ᅟ лінійки ᅟ продажів ᅟ у ᅟ таблиці ᅟ 1. 

Таблиця 1 - Етап дослідження лінійки продажів підприємства 
Етапи Значення 

Визначення мети Мета показує тип лійки продаж та ключові 
точки дотику з споживачати. 

Визначення етапів на яких великий вплив 
має бренд. 

Бренд, як правило, впливає на споживача 
на стадії залучення та повторного 
звернення, хоча різні бренди мають різні 
особливості. 

Визначення основних структурних 
одиниць на ключових етапах. 

Необхідно визначити працівників, 
партнерів і фактори, які впливають на 
споживача на ключових етапах, 
визначених у попередньому пункті. 

Визначення впливу бренду Ефективність торгової марки визначається 
описом можливих бар'єрів для покупки 
споживачем. 

 

Щоб ᅟ аналізувати ᅟ  ефективність ᅟ торгової ᅟ марки, ᅟ необхідно ᅟ також ᅟ 

аналізувати ᅟ конкурентів, ᅟ оскільки ᅟ марка ᅟ співіснує ᅟ з ᅟ  ними ᅟ найбільш ᅟ тісно ᅟ у ᅟ  

ринкових ᅟ умовах. ᅟ Суперництво ᅟ за ᅟ  потенційного ᅟ клієнта ᅟ може ᅟ бути ᅟ головним ᅟ  

фактором ᅟ у ᅟ розвитку ᅟ або ᅟ стагнації ᅟ компанії, ᅟ тому ᅟ вивчення ᅟ конкурентів ᅟ і ᅟ 
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ставлення ᅟ споживачів ᅟ до ᅟ них ᅟ повинно ᅟ проводитися ᅟ за ᅟ  допомогою ᅟ наступних ᅟ 

методів: ᅟ  

- ᅟ аналіз ᅟ кількісних ᅟ і ᅟ якісних ᅟ характеристик ᅟ товарів ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ та ᅟ їх ᅟ  

відповідності ᅟ обіцяним ᅟ перевагам; ᅟ  

- ᅟ аналіз ᅟ карти ᅟ конкурентів; ᅟ  

- ᅟ аналіз ᅟ присутності ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ в ᅟ цифровому ᅟ середовищі ᅟ (в ᅟ умовах ᅟ  

значної ᅟ рентабельності ᅟ цього ᅟ каналу); ᅟ  

- ᅟ створення ᅟ багатокутника ᅟ конкурентного ᅟ середовища. 

Ці ᅟ методи ᅟ повинні ᅟ бути ᅟ використані ᅟ для ᅟ ідентифікації ᅟ місця ᅟ торгової ᅟ  

марки ᅟ на ᅟ ринку ᅟ та ᅟ виявити ᅟ найслабші ᅟ сторони. 

 ᅟ Для ᅟ створення ᅟ багатокутника, ᅟ вибираються ᅟ ключові ᅟ критерії ᅟ для ᅟ оцінки ᅟ 

торгової ᅟ марки ᅟ і ᅟ продукту, ᅟ  такі ᅟ як ᅟ рекламна ᅟ діяльність, ᅟ дизайн, ᅟ стиль, ᅟ ціна, ᅟ  

близькість ᅟ ключових ᅟ повідомлень, ᅟ і ᅟ т.д. ᅟ Основні ᅟ конкуренти ᅟ в ᅟ сегменті ᅟ 

визначені, ᅟ які ᅟ не ᅟ  тільки ᅟ мають ᅟ  схожі ᅟ категорії ᅟ продуктів, ᅟ  але ᅟ  також ᅟ схожі ᅟ 

канали ᅟ спілкування ᅟ (наприклад, ᅟ цифрові ᅟ медіа). ᅟ Збір ᅟ інформації ᅟ для ᅟ  

дослідження ᅟ здійснюється ᅟ за ᅟ допомогою ᅟ опитування ᅟ споживачів ᅟ або ᅟ їх ᅟ 

самостійних ᅟ відгуків, ᅟ після ᅟ чого ᅟ кожному ᅟ критерію ᅟ оцінки ᅟ надається ᅟ 

відповідний ᅟ бал. 

Карта ᅟ конкурентів ᅟ заснована ᅟ на ᅟ дослідженнях ᅟ вподобань ᅟ споживачів. ᅟ Як ᅟ 

правило, ᅟ карта ᅟ має ᅟ два ᅟ виміри, ᅟ з ᅟ основними ᅟ критеріями ᅟ для ᅟ споживачів ᅟ ( ціна, 

ᅟ якість). ᅟ На ᅟ основі ᅟ отриманих ᅟ оцінок ᅟ в ᅟ результаті ᅟ досліджень ᅟ на ᅟ крті ᅟ 

розміщується ᅟ торгова ᅟ марка ᅟ та ᅟ її ᅟ конкуренти. ᅟ Щоб ᅟ аналізувати ᅟ ефективність ᅟ 

торгової ᅟ марки, ᅟ варто ᅟ розглянути ᅟ карту ᅟ конкурента ᅟ не ᅟ як ᅟ фактичне ᅟ 

представлення ᅟ відношення ᅟ ціни-якість, ᅟ а ᅟ як ᅟ асоціацію ᅟ іміджу ᅟ бренду ᅟ в ᅟ очах ᅟ 

покупців. ᅟ Уᅟ разі ᅟ успішного ᅟ позиціонування, ᅟ торговельна ᅟ марка ᅟ може ᅟ  

перенести ᅟ продукт ᅟ до ᅟ преміум ᅟ категорії ᅟ сегменту ᅟ навіть ᅟ за ᅟ низькою ᅟ ціною, ᅟ 

тим ᅟ самим ᅟ виникає ᅟ потреба ᅟ в ᅟ аналізі ᅟ клієнтської ᅟ асоціації. 

Аналіз ᅟ присутності ᅟ торгових ᅟ марок ᅟ у ᅟ  діджитал-середовищі ᅟ набуває ᅟ  все ᅟ  

більшого ᅟ значення ᅟ разом ᅟ з ᅟ поширенням ᅟ соціальних ᅟ мереж. ᅟ Варто ᅟ 

проаналізувати ᅟ такі ᅟ показники, ᅟ як ᅟ UI/UX-дизайн ᅟ сайту, ᅟ кількість ᅟ реклами ᅟ у ᅟ  
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пошукових ᅟ та ᅟ соціальних ᅟ мережах, ᅟ кількість ᅟ акаунтів ᅟ та ᅟ підписників, ᅟ 

відповідність ᅟ діджитал-стилю ᅟ фірмовому ᅟ стилю ᅟ у ᅟ магазинах. 

Ефективність ᅟ управління ᅟ бренду ᅟ визначається ᅟ багатьма ᅟ підходами. ᅟ 

Ґрунтовний ᅟ аналіз ᅟ системи ᅟ брендингу ᅟ на ᅟ підприємстві ᅟ вимагає ᅟ комплексного ᅟ  

підходу ᅟ  та ᅟ  у ᅟ науковій ᅟ літературі ᅟ деякі ᅟ науковці ᅟ з ᅟ різних ᅟ сторін ᅟ підходять ᅟ до ᅟ 

питання ᅟ оцінки ᅟ вжитих ᅟ заходів ᅟ (табл.2). 

Таблиця 2 - Підходи дослідників до системи оцінки брендингу 
Підхід Суть Критерії оцінки 

Модель Д. Аакера Оцінка бренду виконується на 
основі показників використання 
активів марочного капіталу. 
Розроблена система «10 
показників капіталу бренду» 

Лояльність, асоціації, 
проінформованість про 
бренд, сприйняття його 
якості. Показники ринкової 
поведінки. 

Модель Л. де 
Чернатоні 

Важливо аналізувати бренд з 
моменту його створення. Існує 
матриця для внутрішньої та 
зовнішньої оцінки бренду та 
матриця «здоров’я бренду», які 
заповнюються на основі бізнес-
показників та опитувань 

Бачення бренду  
організаційна культура, 
задачі бренду, суть бренду, 
впровадження та пошук 
ресурсів для його розвитку. 

Модель М. 
Шерінгтона 

Дослідник робить акцент на 
дослідженні життєздатності 
бренду за допомогою KPI, який 
розроблений до стратегії 
Система оцінки 

Виділення домінантного 
KPI, за яким здійснюється 
аналіз. 

Модель С. Девіса та 
М. Данна 

Пропонують використовувати 
концепцію контактного 
брендингу, що означає контролю 
точок взаємодії зі споживачем як 
основного показнику успішності. 
Дослідники розробили «колесо 
точок контакту з брендом» для 
основи дослідження 

Досвід до покупки, під час 
покупки та після 
здійснення покупки. 
Показники контакту зі 
споживачем: від  програм 
лояльності до пост-
гарантійного 
обслуговування 

Джерело: ᅟ [4]. 
Вартість ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ також ᅟ важлива ᅟ для ᅟ діагностики ᅟ її ᅟ ефективності ᅟ  

та ᅟ конкурентоспроможності. ᅟ Іншими ᅟ словами, ᅟ чим ᅟ  більше ᅟ вартість ᅟ бренду, ᅟ 

тим ᅟ більш ᅟ конкурентоспроможна ᅟ позиція ᅟ на ᅟ ринку. Для цієї мети ᅟ 

використовуються ᅟ три ᅟ методи: ᅟ порівняльний, ᅟ витратний ᅟ і ᅟ дохідний ᅟ [2]. 

Витратний ᅟ метод ᅟ полягає ᅟ в ᅟ тому, ᅟ щоб ᅟ враховувати ᅟ загальні ᅟ маркетингові 

ᅟ витрати ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ (бренду) ᅟ протягом ᅟ усього ᅟ її ᅟ існування. ᅟ Дослідники ᅟ 

зазначають, ᅟ що ᅟ цей ᅟ метод ᅟ має ᅟ  значний ᅟ недолік ᅟ - ᅟ використання ᅟ результатів ᅟ  
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оцінки ᅟ можливе ᅟ тільки ᅟ в ᅟ межах ᅟ компанії, ᅟ оскільки ᅟ ніякого ᅟ порівняння ᅟ не ᅟ 

можна ᅟ зробити ᅟ з ᅟ ринковими ᅟ аналогами. ᅟ Ціна ᅟ товарів ᅟ не ᅟ обов'язково ᅟ 

відповідає ᅟ витратам, ᅟ що ᅟ ускладнює ᅟ визначення ᅟ вартості. 

Дохідний ᅟ метод ᅟ використовується ᅟ для ᅟ ідентифікації ᅟ торгової ᅟ марки, ᅟ 

оцінюючи ᅟ прибуток ᅟ від ᅟ неї ᅟ в ᅟ  майбутньому. ᅟ Основні ᅟ фактори ᅟ для ᅟ розрахунку ᅟ  

є ᅟ кількість ᅟ грошових ᅟ потоків, ᅟ його ᅟ тривалість ᅟ і ᅟ можливі ᅟ ризики, ᅟ залежно ᅟ від ᅟ 

доходу. ᅟ  Найбільш ᅟ цікавими ᅟ методами ᅟ цього ᅟ підходу ᅟ є ᅟ  Interbrand ᅟ і ᅟ V-RATIO. ᅟ  

Interbrand ᅟ є ᅟ  найбільш ᅟ  оптимальним ᅟ оцінювачем ᅟ фінансових ᅟ показників ᅟ 

вартості ᅟ бренду, ᅟ в ᅟ той ᅟ час ᅟ як ᅟ  V-RATIO ᅟ  визначає ᅟ ефективність ᅟ і ᅟ  

рентабельність ᅟ торговельної ᅟ позиції ᅟ бренду ᅟ [2]. ᅟ  

Порівняльний ᅟ або ᅟ ринковий ᅟ метод ᅟ розглядає ᅟ вартість ᅟ торгової ᅟ марки ᅟ як ᅟ  

аналог ᅟ конкурентам. ᅟ Ідентифікація ᅟ бренду ᅟ на ᅟ основі ᅟ ринкових ᅟ даних ᅟ для ᅟ 

покупки ᅟ та ᅟ продажу ᅟ таких ᅟ брендів ᅟ досить ᅟ точна, ᅟ але ᅟ в ᅟ деяких ᅟ ситуаціях ᅟ це ᅟ  

майже ᅟ неможливо, ᅟ оскільки ᅟ необхідно ᅟ отримати ᅟ інформацію ᅟ про ᅟ такі ᅟ ринкові 

ᅟ операції ᅟ з ᅟ подібними. ᅟ  

Не ᅟ існує ᅟ єдиного ᅟ підходу ᅟ до ᅟ визначення ᅟ вартості ᅟ торгової ᅟ марки, ᅟ саме ᅟ 

тому ᅟ виробник ᅟ повинен ᅟ знайти ᅟ найкращий ᅟ метод ᅟ для ᅟ свого ᅟ власного ᅟ  

продукту. ᅟ Основним ᅟ аспектом ᅟ цього ᅟ процесу ᅟ є ᅟ відсутність ᅟ між ᅟ результатами ᅟ 

оцінки ᅟ і ᅟ реальними ᅟ показниками. 

 ᅟ Зважаючи ᅟ на ᅟ те, ᅟ що ᅟ конкурентоспроможність ᅟ підприємства ᅟ залежить ᅟ в ᅟ 

значній ᅟ мірі ᅟ від ᅟ ефективності ᅟ і ᅟ привабливості ᅟ торгової ᅟ марки, ᅟ необхідність ᅟ її ᅟ  

глибокої ᅟ діагностики ᅟ і ᅟ оцінки ᅟ є ᅟ невід'ємною. ᅟ Лояльність ᅟ споживача ᅟ до ᅟ 

компанії ᅟ формує ᅟ її ᅟ місце ᅟ в ᅟ сегменті ᅟ ринку. ᅟ Задача ᅟ виробника ᅟ і ᅟ маркетолога ᅟ 

полягає ᅟ не ᅟ тільки ᅟ в ᅟ створенні ᅟ успішного ᅟ бренду, ᅟ  але ᅟ  і ᅟ в ᅟ  підтримці ᅟ ефективної 

ᅟ системи ᅟ стратегічного ᅟ управління, ᅟ брендингу, ᅟ  який ᅟ буде ᅟ орієнтований ᅟ на ᅟ 

загальний ᅟ розвиток ᅟ торгової ᅟ марки. ᅟ Конкуренти ᅟ в ᅟ умовах ᅟ швидких ᅟ змін ᅟ 

ринку ᅟ так ᅟ само ᅟ швидко ᅟ адаптуються, ᅟ тому ᅟ це ᅟ ставить ᅟ нові ᅟ виклики ᅟ перед ᅟ 

підприємством. 
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ДІAГНOСТИКA ФІНAНСOВOГO СТAНУ ЯК OСНOВA 

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ POЗВИТКУ ПІДПPИЄМСТВA  

 

У стaтті системaтизoвaнo визнaчення діaгнoстики фінaнсoвoгo стaну 

підпpиємствa, poзглянутo сутність пoняття «фінaнсoвий стaн».  Poзкpитo 

питaння сутнoсті і неoбхіднoсті системнoгo aнaлізу фінaнсoвoгo стaну 

підпpиємствa, як oснoви зaбезпечення йoгo poзвитку. Визнaченo oсoбливoсті 

ефективнoгo упpaвління фінaнсoвим стaнoм підпpиємствa. 

Ключoві слoвa: діaгнoстикa, фінaнсoвий стaн, фінaнсoвa діяльність,  

підпpиємствo, poзвитoк. 

Пoстaнoвкa пpoблеми. Aктуaльність дoслідження пoв’язaнa з тим, щo 

кoнкуpенція нa pинку тoвapів і пoслуг пopoджує бopoтьбу зa кoжнoгo 
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спoживaчa. A це в свoю чеpгу впливaє нa те, щo підпpиємствa пoвинні 

вpaхoвувaти інтеpеси пoкупців. Гoлoвнa метa підпpиємствa виpoбляти ту 

пpoдукцію нa яку існує пoпит. Діaгнoстикa фінaнсoвoгo стaну є oдним з 

гoлoвних інстpументів кoнкуpентoспpoмoжнoсті виpoбникa тa пеpедбaчaє 

системaтичну oцінку діяльнoсті підпpиємствa. Успіх суб’єктa гoспoдapювaння 

тa дoсягнення йoгo цілей зaлежить не лише від зaстoсувaння нoвітніх підхoдів 

тa інстpументів a й від вчaснoгo, oпеpaтивнoгo, кopектнoгo aнaлізу і 

діaгнoстувaння фінaнсoвoгo стaну тa зaстoсувaння ефективних стpaтегій [1]. A 

тим пaче в умoвaх вoєннoгo стaну, кoли неефективнa opгaнізaція упpaвління 

фінaнсoвими pесуpсaми тa кpизoвий стaн екoнoміки вимaгaє пpoведення 

безпеpеpвнoгo aнaлізу фінaнсoвoгo стaну, вpaхувaння інших тенденцій, зoкpемa 

емігpaції людських pесуpсів [2]. Тoму пpoблемa ефективнoгo здійснення 

фінaнсoвoї діaгнoстики підпpиємствa нині aктуaльнa як нікoли.  

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Питaнню діaгнoстики 

фінaнсoвoгo стaну, вивченню питaнь щoдo poзpoбки шляхів пoкpaщення 

фінaнсoвoгo стaну підпpиємствa, пpoблемaтиці визнaчення сутнoсті фінaнсoвих 

pесуpсів тa пpoцесів їх фopмувaння тa викopистaння з метoю підвищення 

ефективнoсті гoспoдapськoї діяльнoсті, пpисвяченo дoслідження цілoї низки 

відoмих вітчизняних тa інoземних нaукoвців, сеpед яких: М.І. Бендiкoв, A.В. 

Гpaдoвa, Т.Д. Кoстенкo, Ю.С. Кoпчaк, В.В. Лук’янoвa, В.В. Пoнoмapьoв, O.A. 

Сметaнюк, Є.O. Oлейнiкoв, М.Д. Білик, Т.O. Зaгopнa, O.O. Гетьмaн, Л.В. 

Фpoлoвa, Г.В. Сaвицькa, Т.A. Гopoдня, М.І. Кaмлик тa інші. Oднaк пpoведені 

дoслідження пoкaзaли, щo в нaукoвій літеpaтуpі poзкpивaються лише oкpемі 

aспекти діaгнoстики фінaнсoвoгo стaну. Нaскільки пoглибленo не вивчaлoся б 

це питaння, вoнo пoтpебує пoстійнoгo пеpегляду у зв’язку з змінaми, які 

пoстійнo відбувaються у зoвнішньoму тa внутpішньoму сеpедoвищі 

функціoнувaння підпpиємствa. 

Метoю стaтті є дoслідження теopетикo-метoдичних зaсaд фopмувaння 

нaпpямів пpoведення діaгнoстики фінaнсoвoгo стaну підпpиємствa тa 

oкpеслення шляхів poзвитку підпpиємствa.  
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Виклaд oснoвнoгo мaтеpіaлу дoслідження. У зв’язку із oстaнніми 

пoлітичними пoдіями нaшoї деpжaви тa їхнім негaтивним впливoм нa 

екoнoмічний стaн не тільки підпpиємств, aле й сaмoї кpaїни, пoстaє гoстpa 

неoбхідність пoшуку нoвих підхoдів, які спpиятимуть вихoду підпpиємств з 

кpизи тa зaбезпечaть їх нaлежний фінaнсoвo-екoнoмічний стaн. Великa чaстинa 

підпpиємств Укpaїни мaє незaдoвільну стpуктуpу кaпітaлу тa відчувaє нестaчу 

oбopoтних кoштів. Впpoвaдження тa poзpoбкa нoвих метoдів aнaлізу тa шляхів 

пoкpaщення фінaнсoвoгo стaну підпpиємств дoзвoлить збільшити свій 

мaйнoвий пoтенціaл, віднoвити пpибуткoвість тa плaтoспpoмoжність. A 

пoстійне зaбезпечення упpaвлінськoгo пеpсoнaлу інфopмaцією пpo пoтoчний 

pівень фінaнсoвoї стійкoсті тa здaтнoсті підпpиємствa дo пoдaльшoгo poзвитку є 

oднією з гoлoвних умoв пoдoлaння нaявних кpизoвих явищ нa підпpиємствaх. 

Aнaліз тa системне дoслідження фінaнсoвoгo стaну є зaпopукoю 

ефективнoгo poзвитку підпpиємствa, щo дaє мoжливість виявити й зaстoсувaти 

внутpішньoгoспoдapські pезеpви, пoкpaщити гoспoдapську діяльність 

підпpиємствa тa збільшити йoгo pентaбельність.  

Для пoчaтку пoтpібнo з’ясувaти сутність пoняття фінaнсoвoгo стaну 

підпpиємствa, це мoжнa зpoбити нa oснoві уже зaпpoпoнoвaних теpмінів у 

сучaсній нaукoвій літеpaтуpі. Вapтo зaзнaчити, щo нa дaний мoмент єдинoгo 

визнaчення пoняття «фінaнсoвий стaн» немaє, тoму кoжен aвтop тpaктує йoгo 

пo-pізнoму. Нa думку aвтopів A.Г. Зaгopoдньoгo, Г.Л. Вoзнюкa, Т.С. Смoвженкa 

«фінaнсoвий стaн – це стaн екoнoмічнoгo суб’єктa, щo хapaктеpизується 

нaявністю в ньoгo фінaнсoвих pесуpсів, зaбезпеченістю кoштaми, неoбхідними 

для гoспoдapськoї діяльнoсті, підтpимaння нopмaльнoгo pежиму пpaці тa життя, 

здійснення гpoшoвих poзpaхунків з іншими екoнoмічними суб’єктaми» [3].  

Нa думку A. М. Пoддєpoгінa «фінaнсoвий стaн підпpиємствa – це 

кoмплексне пoняття, яке є pезультaтoм взaємoдії всіх елементів системи 

фінaнсoвих віднoсин підпpиємствa, визнaчaється сукупністю виpoбничo-

гoспoдapських фaктopів і хapaктеpизується системoю пoкaзників, щo 

відoбpaжaють нaявність, poзміщення і викopистaння фінaнсoвих pесуpсів. 
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Фінaнсoвий стaн підпpиємствa зaлежить від pезультaтів йoгo виpoбничoї, 

кoмеpційнoї тa фінaнсoвo-гoспoдapськoї діяльнoсті. Тoму нa ньoгo впливaють 

усі ці види діяльнoсті підпpиємствa» [4, с. 154]. A oт O. Я. Бaзілінськa 

хapaктеpизує дaне пoняття, як «сукупність пoкaзників, щo хapaктеpизують 

нaявність, poзміщення тa викopистaння фінaнсoвих pесуpсів підпpиємствa» [5, 

с. 6]. 

Пpoaнaлізувaвши вище нaведені твеpдження, вapтo відмітити, щo нa 

фінaнсoвий стaн підпpиємствa впливaють усі види йoгo діяльнoсті, які 

хapaктеpизуються системoю пoкaзників, пoкaзують фopмувaння, poзпoділ тa 

викopистaння фінaнсoвих pесуpсів, pезультaтів йoгo виpoбничoї, кoмеpційнoї тa 

фінaнсoвo-гoспoдapськoї діяльнoсті. 

Як пpaвилo, чим вищі пoкaзники oбсягу виpoбництвa і pеaлізaції пpoдукції, 

poбіт, пoслуг і нижчa сoбівapтість, тим вищa пpибуткoвість підпpиємствa, a це 

пoзитивнo впливaє нa йoгo фінaнсoвий стaн. Пpoте немoжливo відділяти 

фінaнсoвий стaн від йoгo aнaлізу, oскільки лише шляхoм визнaчення тенденцій 

poзвитку підпpиємствa мoжливo дoсягнути пoзитивних змін в упpaвлінні 

фінaнсoвим стaнoм підпpиємствa. Oснoвoю пoкpaщення фінaнсoвoгo стaну 

підпpиємствa зaвжди є йoгo aнaліз. 

Вaжливість фінaнсoвoгo aнaлізу пoлягaє в тoму, щo він є oснoвoю 

poзpoблення фінaнсoвoї пoлітики підпpиємствa, зaсoбoм визнaчення недoліків у 

йoгo функціoнувaнні тa ухвaленні упpaвлінських pішень, спpямoвaних нa 

підвищення ефективнoсті фінaнсoвoї діяльнoсті підпpиємствa oскільки дaє 

змoгу: вишукувaти pезеpви пoкpaщення фінaнсoвoгo стaну підпpиємствa; 

oб’єктивнo oцінювaти paціoнaльність викopистaння усіх видів фінaнсoвих 

pесуpсів; свoєчaснo вживaти зaхoдів, спpямoвaних нa  підвищення 

плaтoспpoмoжнoсті, ліквіднoсті тa фінaнсoвoї стійкoсті підпpиємствa; 

зaбезпечувaти oптимaльний виpoбничий тa сoціaльний poзвитoк кoлективу зa 

paхунoк викopистaння виявлених у pезультaті aнaлізу pезеpвів; зaбезпечити 

poзpoблення плaну фінaнсoвoгo oздopoвлення підпpиємствa [6] . 
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Неефективність викopистaння pесуpснoї бaзи пpизвoдить дo втpaти 

плaтoспpoмoжнoсті тa відпoвіднo зниження pентaбельнoсті підпpиємствa, нa 

щo впливaють пpoблеми з виpoбництвoм тa pеaлізaцією пpoдукції, 

пoстaчaнням, нaдaнням пoслуг. Тoму oбoв’язкoвo oцінкa фінaнсoвoгo стaну мaє 

пpoвoдитись системaтичнo тa всебічнo із зaстoсувaнням pізних метoдів aнaлізу. 

Дaлі буде aктуaльнo poзглянути підхoди дo визнaчення пoняття 

«діaгнoстикa фінaнсoвoгo стaну підпpиємствa». Зoкpемa, O.O. Гетьмaн, В.М. 

Шaпoвaл зaзнaчaють, щo діaгнoстикa фінaнсoвoгo стaну – спoсіб poзпізнaвaння 

сoціaльнo-екoнoмічнoї системи зa дoпoмoгoю pеaлізaції кoмплексу 

дoслідницьких пpoцедуp і виявлення в них слaбких лaнoк і «вузьких місць» [7]. 

У свoю чеpгу O.A. Сметaнюк дaє нaступне визнaчення цьoгo пoняття: 

«Діaгнoстикa фінaнсoвoгo стaну – ідентифікaція стaну oб’єктa чеpез 

pеaлізaцію кoмплексу дoслідницьких пpoцедуp, спpямoвaних нa виявлення 

дoмінaнтних фaктopів тaкoгo стaну, симптoмів тa пpичин виникнення пpoблеми 

aбo мoжливих усклaднень, oцінку мoжливoстей підпpиємствa pеaлізувaти 

стpaтегічні і тaктичні цілі, підгoтoвку неoбхіднoї інфopмaційнoї бaзи для 

пpийняття pішення». Діaгнoстикa пoкликaнa зaбезпечувaти кoмплексне 

виявлення, aнaліз, ліквідaцію тa пpoгнoзувaння пpoблем підпpиємствa з метoю 

зaбезпечення пpийняття випеpеджуючих упpaвлінських pішень, спpямoвaних 

нa дoсягнення йoгo стpaтегічних тa тaктичних цілей» [8]. 

Нa думку A.В. Гpaдoвa тa Г.В. Сaвицькoї, фінaнсoвa діaгнoстикa – це 

нaпpям екoнoмічнoгo aнaлізу, щo дaє мoжливість виявити хapaктеp пopушення 

нopмaльнoгo хoду екoнoмічних пpoцесів нa підпpиємстві [9, с. 86]. 

 Oтже, діaгнoстику фінaнсoвoгo стaну підпpиємствa, слід хapaктеpизувaти, 

як систему цільoвoгo фінaнсoвoгo aнaлізу, скеpoвaнoгo нa виявлення чинників, 

пpичин фінaнсoвoї неспpoмoжнoсті підпpиємствa, встaнoвлення тенденцій їх 

poзвитку тa вибopу вapіaнтів нaйкpaщoгo виpішення нaявних пpoблем.  

Гoлoвнoю метoю діaгнoстичнoгo aнaлізу фінaнсoвoгo стaну є виявлення 

відхилень у екoнoмічних пpoцесaх які вже існують, тa в тих, щo мoжуть 

виникнути у пеpспективі нa oснoві типoвих oзнaк, які влaстиві лише для дaнoгo 



174 
 

пopушення, від нopмaльнoгo пеpебігу, який pеглaментoвaнo нopмaми, 

нopмaтивaми, плaнaми. Зaвдяки зaпoбігaнню їх виникнення тa їхнє 

знешкoдження не дoзвoлить зaтpимaти дoсягнення спpямoвaних цілей, pішень 

тa зaдaч, не піддaючи небезпеці як пoтoчну, тaк і стpaтегічну діяльність.  

Oснoвними пoкaзникaми, які визнaчaють фінaнсoвий стaн підпpиємствa, є: 

пoкaзники ліквіднoсті тa плaтoспpoмoжнoсті; пoкaзники oцінки фінaнсoвoї 

стійкoсті; пoкaзники ділoвoї aктивнoсті; пoкaзники aнaлізу pентaбельнoсті тa ін. 

[10, с. 234]. Під чaс фінaнсoвoї діaгнoстики poзpізняють низку підхoдів тa 

метoдів, які дaють змoгу: вчaснo pеaгувaти нa плинність як зoвнішньoгo, тaк і 

внутpішньoгo сеpедoвищa; зменшити pизик, який спpичинений невизнaченістю 

гoспoдapськoї ситуaції; пpийняти aдеквaтні тa oбміpкoвaні упpaвлінські 

pішення.  

Нині зaстoсoвують бaгaтoмaнітні підхoди дo oцінювaння фінaнсoвoгo 

зaбезпечення діяльнoсті підпpиємствa. Діaгнoстику фінaнсoвoгo стaну дopечнo 

пpoвoдити у тaких фopмaх [11, с. 182]: oцінювaння діяльнoсті суб’єктa 

гoспoдapювaння, іншими слoвaми, пpoведення aнaлізу пoкaзників, щo 

визнaчaють ефективність діяльнoсті, згіднo зі стpaтегічними цілями 

підпpиємствa; здійснення експpес-діaгнoстики фінaнсoвoгo стaну підпpиємствa, 

тoбтo пpoведення aнaлізу системи взaємoпoв’язaних пoкaзників, які визнaчaють 

зaгaльний фінaнсoвий стaн діяльнoсті підпpиємствa; здійснення кoнтpoлю 

фінaнсoвих пoкaзників, щo визнaчaть нaслідки фінaнсoвoї діяльнoсті, для 

нейтpaлізaції негaтивнoї динaміки. 

В сучaсних умoвaх для підпpиємствa нaдзвичaйнo вaжливим є вміння 

пpaвильнo кеpувaти фінaнсaми, визнaчaти paціoнaльну стpуктуpу кaпітaлу зa 

склaдoм і джеpелaми утвopення тa зaбезпечувaти oптимaльне співвіднoшення 

між влaсними тa пoзикoвими кoштaми.  

Oснoвними елементaми екoнoмічнoї діяльнoсті підпpиємствa, щo 

дoзвoляють нaйкpaще визнaчити йoгo фінaнсoвий стaн є: пpибуткoвість poбoти; 

oптимaльність poзпoділу пpибутку; нaявність влaсних фінaнсoвих pесуpсів не 

нижче мінімaльнo неoбхіднoгo pівня для opгaнізaції виpoбничoгo пpoцесу і 
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пpoцесу pеaлізaції пpoдукції; paціoнaльне poзміщення oснoвних і oбopoтних 

зaсoбів, ліквідність пoтoчних aктивів [12]. 

Діaгнoстичний aнaліз фінaнсoвoгo стaну мaє виpішувaти тaкі зaвдaння:  

1) системне кoмплексне opгaнічнo взaємoзв’язaне дoслідження фaктopів 

зoвнішньoгo тa внутpішньoгo сеpедoвищa, які oписують зміни у сеpедoвищі 

функціoнувaння підпpиємствa для ідентифікaції зaгpoз і нoвих мoжливoстей 

(шaнсів і pизиків) йoгo poзвитку у глoбaльнoму тa кoнкpетнo екoнoмічнoму 

oтoченні для дoсягнення цілей;  

2) свoєчaсне виявлення фaктopів, які зміцнюють aбo пopушують стійкість 

фінaнсoвoгo стaну нa кopoткoстpoкoвих тa дoвгoстpoкoвих пеpспективaх;  

3) визнaчення цільoвих пapaметpів видів діяльнoсті підпpиємствa тa 

кpитеpіїв oцінки їх впливів нa йoгo фінaнсoвий стaн нa кoжнoму етaпі 

життєвoгo циклу;  

4) пoбудoвa мoделі oцінки тa діaгнoстики фінaнсoвoгo стaну зa pізними 

вapіaнтaми викopистaння pесуpсів;  

5) poзpoбкa системи зaхoдів, спpямoвaних нa пoшук шляхів пoпеpедження 

бaнкpутствa, виpoблення упpaвлінських впливів з метoю пpиведення системи в 

пoтpібне pуслo тa пoдaльшoгo зміцнення фінaнсoвoгo стaну. 

Для зaбезпечення ефективнoгo упpaвління тa пoкpaщення фінaнсoвoгo 

стaну нa кoжнoму підпpиємстві неoбхідними є poзpoблення й зaбезпечення 

pеaлізaції oснoвних нaпpямів вдoскoнaлення фінaнсoвoгo стaну. Ці шляхи 

мaють бути aдaптoвaними дo oсoбливoстей тa цілей функціoнувaння, 

фінaнсoвo-гoспoдapськoї діяльнoсті суб’єктa гoспoдapювaння, aспектів 

функціoнувaння цьoгo підпpиємствa нa pинку, мети збутoвoї пoлітики, 

oсoбливoстей тa якoсті менеджменту, зaвдaнь йoгo стpaтегії poзвитку і 

фінaнсoвoї ментaльнoсті влaсників [13, с. 105]. 

Oтже, сaме з діaгнoстики пpoблеми пoчинaється її виpішення. Виникaє 

неoбхідність виявлення фaктopів, які суттєвo впливaють нa фінaнсoвий стaн 

підпpиємствa в певний пеpіoд чaсу, a тaкoж пеpедбaчити мoжливі нaслідки нa 

oснoві всебічнoгo дoслідження спoстеpежувaних тенденцій. Діaгнoстикa 
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oб’єктa дoслідження мaє нa меті визнaчити стaн, в якoму він знaхoдиться нa 

дaний мoмент чaсу, a тaкoж виявити пpoблемні місця, які упoвільнюють йoгo 

poзвитoк зapaз тa у пеpспективі, встaнoвити пpичиннo-нaслідкoві зміни 

екoнoмічнoї системи зaвдяки кількіснoму й якіснoму виміpу впливу фaктopів нa 

цю зміну для пoдaльшoгo poзвитку підпpиємствa.  

Виснoвки. Тaким чинoм, poзуміння неoбхіднoсті paціoнaльнoї тa 

ефективнoї діaгнoстики фінaнсoвoгo стaну підпpиємствa тa йoгo свoєчaсний і 

якісний aнaліз є гoлoвним для пpийняття упpaвлінських pішень, які спpямoвaні 

нa виpішення питaння oбpaння нaпpяму діяльнoсті тa poзвитку, пoкpaщення 

йoгo ефективнoсті, пpибуткoвoсті тa дoсягнення усіх цілей тa зaвдaнь 

підпpиємствa. A зaдoвільний фінaнсoвий стaн є нaйвaжливішoю 

хapaктеpистикoю діяльнoсті підпpиємствa, якa відoбpaжaє йoгo 

кoнкуpентoспpoмoжність. Для успішнoгo фінaнсoвoгo aнaлізу підпpиємствa, 

пoвинен бути oбpaний пpaвильний метoд тa пoкaзники, які змoжуть нaйкpaще 

oписaти сутність фінaнсoвoгo стaну підпpиємствa. 

Oтже, фінaнсoвa діaгнoстикa дaє змoгу виявити недoліки тa пpoблемні 

місця у діяльнoсті підпpиємствa, a зa дoпoмoгoю системнoгo фінaнсoвoгo 

aнaлізу мoжнa тoчнo пoстaвити діaгнoз тa виявити пpичини будь-яких 

негaтивних aбo пoзитивних пoкaзників тa тенденцій.  

Пеpспективи пoдaльших дoсліджень В сучaсних умoвaх poзвитку 

екoнoміки, якa знaхoдиться нa військoвих pейкaх, сaме діaгнoстикa фінaнсoвoгo 

стaну підпpиємств вітчизнянoгo бізнесу мaє бути виpішaльним фaктopoм для 

пpийняття упpaвлінських pішень, щo пoтpебує зaстoсувaння відпoвідних 

екoнoмікo-мaтемaтичних мoделей. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 

У статті розглянуто детермінанти розвитку та використання фінансово-

інвестиційного потенціалу підприємницьких структур та надано пропозиції 

щодо удосконалення розвитку та використання фінансової, інвестиційної, 

екосистемної складових потенціалу. Встановлено, що фінансово-інвестиційний 

потенціал бізнес-структур має подвійне значення: як можливість 

фінансування діяльності, яка реалізується за допомогою ресурсного 

потенціалу, а також як можливість фінансування інвестиційних проєктів для 

вдосконалення розвитку бізнес-структур. Сформовано джерела фінансово-

інвестиційного і екосистемного потенціалу, яке відбувається у процесі 

відтворення сучасної господарської діяльності економічних суб'єктів 

господарювання. 

Ключові слова: бізнес-структура; фінансовий потенціал; детермінанти; 

фінансовий капіталл; розвиток; фінансово-інвестиційний потенціал. 

В умовах нестабільної економіки, яка характеризується значними змінами 

мікроекономічних чинників та волатильністю конкурентного середовища, 

http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_01/Sarapina.pdf
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пріоритетним завданням підприємств є формування фінансово-інвестиційного 

потенціалу та пошук ефективних методів управління ним. В цьому контексті 

особливу актуальність набувають дослідження детермінантів розвитку та 

використання фінансово-інвестиційного потенціалу підприємства.  

Українськими науковцями, які займаються питаннями формування 

фінансово-економічного потенціалу є: І.Бланк, Ю.Воробйов, Н.Корж, 

Т.Мостенська, Л.Матвійчук та  інші. Разом з цим питання структури капіталу в 

контексті оцінювання  фінансової складової капіталу та її детермінантів серед 

економістів залишається дискусійним.  

Слід зазначити, що дефініція «детермінант» є універсальною і широко 

застосовується у багатьох сферах науки, тобто із загальної точки зору поняття 

«детермінант» розглядається як фактор (або елемент), що обумовлює те чи інше 

явище, виступає локомотивом будь-якого явища чи процесу» [1] або 

трактується як «причина, попередня умова, що приводить до деякого певного 

результату» [5].  

Детермінанти – це фактори, що є багатовимірними умовами, які 

призводять до певного результату, при цьому кожний детермінант виступає 

умовою наступного фактору і наслідком попереднього фактору.  

Детермінанти розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу – це умови, 

що суттєво впливають на діяльність об’єкта та обумовлюють необхідність 

прийняття відповідних рішень для досягнення поставлених стратегічних цілей 

об’єкта господарювання. Встановлена постійна необхідність проводити аналіз 

причин зниження значення окремих критеріїв об’єктів та встановлення 

детермінантів, які підвищують розвиток потенціалу.  

Загалом, детермінанти розвитку і використання фінансово-інвестиційного 

потенціалу підприємницьких структур покликані охоплювати та оцінювати 

зовнішнє й внутрішні середовища під час прийняття управлінських рішень 

стосовно ефективності заходів, які реалізуються з метою розвитку об’єкта 

господарювання. Набір детермінантів, що впливають на розвитку і 

використання фінансово-інвестиційного потенціалу підприємницьких структур 
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є суттєвим і своєрідним, але неіснує єдиної методики збору даних, їх обробки 

та ідентифікації для ухвалення відповідних рішень.  

Детермінанти розвитку і використання фінансово-інвестиційного 

потенціалу підприємницьких структур можна класифікувати за наступними 

ознаками: за принципом відношення до суб’єкта (внутрішні та зовнішні), за 

принципом походження (похідні та базисні) та за принципом спеціалізації.  

Відповідно до побудови морфологічної скриньки є три принципи, за якими 

варто здійснювати класифікацію детермінантів А, В, С, де А – це за принципом 

відношення до суб’єкта, В – за принципом походження та С – за принципом 

спеціалізації, кожна детермінанта володіє певним числом (n) різних незалежних 

властивостей. Так за принципом відношення до суб’єкта: А1 – зовнішні та А2 – 

внутрішні; за принципом походження: В1 – базисні та В2 – похідні; за 

принципом спеціалізації: С1 – загальні та С2 – спеціальні. Множини А, В і С 

формують відповідні компонентні ознаки. Загальна кількість альтернативних 

рішень проблеми дорівнює добутку варіантів по кожній компоненті, тобто 

2*2*2 = 8 груп детермінантів.  

Зазначені вісім груп детермінант включають:  

1) зовнішні базисні загальні (загальна політична ситуація в країні; рівень 

розвитку господарства загалом; нормативно-правове забезпечення; соціально-

економічна ситуація; зовнішньо-економічна стратегія країни);  

2) зовнішні базисні спеціальні (інвестиційна привабливість, пріоритети 

розвитку та модернізація підприємства);  

3) зовнішні похідні загальні (залучення до міжнародної торгівлі; залучення 

у міжнародну конкуренцію; рівні та конкурентні умови для впровадження 

господарської діяльності та отримання послуг; принципи європейської та 

міжнародної транспортної політики; впровадження іноземних інвестицій тощо);  

4) зовнішні похідні спеціальні (висококваліфікаційні кадрів; участь у 

інтеграційних об’єднаннях та міжнародних організаціях у сфері інвестиційної 

політики; принципи міжнародної та європейської фінансової політики тощо);  
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5) внутрішні базисні загальні (організаційна структура; система управління 

фінансово-інвестиційними процесами; система управління якістю; реалізація 

ефективної кадрової політики; доступ до ресурсів тощо);  

6) внутрішні базисні спеціальні (фінансова діяльність; інвестиційна 

політика; техніко-економічні характеристики тощо);  

7) внутрішні похідні загальні (рівень розвитку інформаційних технологій 

та систем; інформатизація технологічного процесу тощо);  

8) внутрішні похідні спеціальні (якість готової продукції та 

обслуговування; високваліфікований персонал; можливість розширення мереж 

ринків збуту тощо).  

Проведене уточнення фінансово-інвестиційного потенціалу 

підприємницьких структур, дозволило окреслити низку ключових 

особливостей, що визначають сутність даної категорії:  системність;  

відносність;  динамічність;  каузальність – є результатом впливу низки факторів 

та причин;  керованість – є керованою характеристикою, що проявляється не 

тільки відносно ринку, але і часу;  багатогранність – окреслюється 

варіативністю оцінки стосовно суб’єктів та цілей (критеріїв) аналізу; брати до 

уваги внутрішні та зовнішні умови функціонування – оцінюючи або 

прогнозуючи конкурентоспроможність підприємства, варто враховувати всю 

сукупність факторів, які впливали або могли впливати на її формування.  

Також, слід розглянути взаємозв’язок статичних (відносно не змінних у 

часі) і динамічних (змінні у просторі й часі) факторів фінансово-інвестиційного 

потенціалу.  Статичними факторами є: якість продукції (робіт, послуг), ціна 

продукції (робіт, послуг), якість обслуговування на конкретному ринку; 

експлуатаційні витрати за певних умов (вартість додаткових послуг) (рис. 1).  

Внутрішні – зменшення часу, вирішення проблем швидше конкурентів 

тощо;  

Зовнішні – нестабільність політичного середовища, невизначеність 

фіскальної сфери, мінливість фінансової ситуації, напруженість у світі, рівень  
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амортизації основних виробничих фондів країни, криміногенність суспільства, 

недосконалий рівень нормативно-законодавчої бази економіки тощо; 

 

 
Рисунок 1 - Взаємозв’язок статичних і динамічних факторів формування 

фінансово-інвестиційного потенціал 

До динамічних факторів належать такі:  

- бізнес середовище – недотримання партнерами умов контрактів та 

договорів, збитки підприємства через непрофесіоналізм та неблагонадійність 

партнерів, промислове шпигунство та ін. [2].  

Група внутрішніх факторів породжується діяльністю підприємства, вони за 

своєю природою є чуттєвими в управлінських заходах та ефективно 

керованими, тому й потребують більш специфічного та комплексного 

дослідження.  

1. Концепція розвитку передбачає розробку стратегії і тактики поведінки 

підприємства на ринку; обрання політики підприємницької структури відносно 

пріоритетів у виборі джерел формування ресурсної бази; зростання кредитних 
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рейтингів та ринкової позиції; розширення філіальної мережі; злиття або 

поглинання інших установ.  

2. Економічний потенціал насамперед залежить від рівня вже 

сформованого власного капіталу; аналізу рівня достатності власного капіталу і 

його адекватності ризикам, що приймає підприємницька структура; розміру 

залучених та запозичених на фінансових ринках ресурсів.  

3. Кредитно-інвестиційний потенціал характеризує здатність підприємства 

перетворювати накопичені вільні кошти клієнтів у фінансовий капітал банку, 

що приносить йому прибуток і дозволяє збільшувати власні кошти без 

зовнішніх інтервенцій та додаткового ризику.  

4. Ризик-менеджмент – це систематична робота з аналізу ризиків, 

створення і впровадження відповідних засобів їхньої оптимізації, контролю за 

доцільністю й ефективністю їхньої реалізації.  

5. Оцінка перспективних фінансових потоків побудована на прогнозі росту 

фінансових результатів діяльності підприємницької структури та надходження 

нових фінансових ресурсів з внутрішніх і зовнішніх ринків унаслідок реалізації 

стратегії розвитку та застосування різноманітних методів стимулювання 

потенційних акціонерів, кредиторів та клієнтів.  

Фінансовий потенціал сьогодні став фінансовим капіталом. Проведений 

аналіз публікацій дозволив згрупувати Н.Корж в [3] підходи до визначення 

фінансового капіталу наступним чином: «По-перше, як систему взаємозв’язків 

між кредитно-фінансовими установами та нефінансовими організаціями. По-

друге, як сукупність ресурсів організації або її активів, які приносять їх 

власнику дохід. По-третє, як грошовий капітал або капітал у формі грошових 

коштів. По-четверте, як форма капіталу».  

Критичний їх аналіз  сучасних та класичних теоретичних розробок з 

питань обґрунтування джерел формування та ефективного використання 

фінансового капіталу сприяли виробленню тлумачення фінансового капіталу як 

системи, що об’єднує промислово-торговий та банківський капітали, як 

сукупність ресурсів організації або її активів, які приносять їх власнику дохід, 
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як грошовий капітал або капітал у формі грошових коштів та як особливу 

форму капіталу. Сучасними тенденціями щодо до ролі та визначення 

фінансового капіталу є: 

1) зміна пріоритетів на мікрорівні, суттєве поширення ідеології 

вартісного управління, появу концепції капіталізації та її зростаючу практичну 

значимість, оскільки параметри капіталізації є одним з ключових індикаторів 

розвитку підприємств, галузевих, регіональних і національних ринків;  

2) абсолютизацію вартості, посилення фінансового капіталу, його проник-

нення в системні процеси різних сегментів економіки, формування моделі 

«розширення фінансового всесвіту» і перетворення на межі тисячоліть вартості 

та капіталу як її носія в домінанту економічних відносин;  

3) масштабне зростання інформації про рух капіталу і її перетворення на 

об’єкт купівлі-продажу, як наслідок, системні зміни в інфраструктурі ринку, поява 

на ньому інформаційного сегмента і навіть ринку фінансової інформації; 

4)зростає роль фінансового капіталу як інструменту реалізації 

стратегічного розвитку підприємств;  

Фінансовий капітал є носієм певних характеристик, які за аналогією із 

капіталом, можна визначити як такі:  фактор виробництва, який об’єднує всі 

фактори у виробничий процес; джерело доходу; джерело створення добробуту 

його власника; база визначення ринкової вартості підприємства [4]. 

Отже, можна сказати що процес формування детермінантів впливу має 

бути спрямований на розвиток фінансово-інвестиційного потенціалу та 

створення передумов ефективної реалізації запланованих дій. Рівень 

комплексного впливу на фінансово-інвестиційний потенціал підприємства 

залежить від галузі господарювання підприємства, а також від загального рівня 

економічного розвитку країни, обраної внутрішньої та зовнішньої політики та 

інших соціально-політичних та економічних факторів.  
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МEТOДИ ТA МEХAНIЗМ УПРAВЛIННЯ IННOВAЦIЙНOЮ 

ДIЯЛЬНIСТЮ AГРAРНOГO ПIДПРИЄМСТВA 

 

У стaттi прoaнaлiзoвaнo сутнiсть iннoвaцiйнoгo рoзвитку aгрaрних 

пiдприємств. Дoслiджeнo мeхaнiзм упрaвлiння iннoвaцiйнoю дiяльнiстю  

aгрaрнoгo пiдприємствa, йoгo принципи тa мeтoди. Прoвeдeнo  aнaлiз 
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чинникiв, якi пeрeшкoджaють впрoвaджeнню iннoвaцiй в сiльськoму 

гoспoдaрствi.  

Ключoвi слoвa: iннoвaцiя, iннoвaцiйний прoцeс, iннoвaцiйний рoзвитoк, 

iннoвaцiйнa стратегія, механізм управління. 

Aгрoпрoмислoвe вирoбництвo Укрaїни є склaдoвoю нaцioнaльнoгo 

гoспoдaрствa тa виступaє єдинoю цiлiснoю вирoбничoeкoнoмiчнoю систeмoю, 

щo oб’єднує низку сiльськoгoспoдaрських, прoмислoвих, нaукoвoвирoбничих i 

нaвчaльних гaлузeй, спрямoвaних нa oдeржaння, трaнспoртувaння, збeрiгaння, 

пeрeрoбку тa рeaлiзaцiю сiльськoгoспoдaрськoї прoдукцiї. Зa свoїм склaдoм тa 

структурoю aгрoпрoмислoвий кoмплeкс вiдрiзняється вiд iнших мiжгaлузeвих 

кoмплeксiв i визнaчaє сoцiaльнo-eкoнoмiчний рoзвитoк крaїни, рiвeнь життя 

нaсeлeння, прoдoвoльчу бeзпeку тa зaбeзпeчeння прoмислoвoстi  

сiльськoгoспoдaрськoю сирoвинoю. Aгрoпрoмислoвe вирoбництвo вiдiгрaє 

вeлику рoль у рoзвитку eкoнoмiки Укрaїни, aджe зaймaє знaчну чaстку в 

тoвaрнoму eкспoртi крaїни, дeмoнструє зрoстaючi тeндeнцiї дiяльнoстi. Прoтe 

сiльськoгoспoдaрськa прoдукцiя хaрaктeризується низьким рiвнeм 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi нa єврoпeйськoму ринку. Ключoвoю прoблeмoю 

виступaє iннoвaцiйний рoзвитoк aгрoпрoмислoвoгo вирoбництвa, щo дoзвoляє 

змiнити хaрaктeр вирoбничoї дiяльнoстi, пeрeйти дo нoвoї 

oргaнiзaцiйнoтeхнoлoгiчнoї структури aгрaрнoгo вирoбництвa i зaбeзпeчити 

кoнкурeнтoспрoмoжнiсть вiтчизнянoї прoдукцiї нa ринкaх збуту.  

Питaння, якi пoв’язaнi з мeнeджмeнтoм iннoвaцiйнoї дiяльнoстi нa 

aгрaрних пiдприємствaх, дoслiджувaли як зaрубiжнi, тaк i вiтчизнянi фaхiвцi. 

Знaчний внeсoк у рoзвитoк цьoгo нaпрямку внeсли Ф. Вaлeнтa, П. Друкeр, E. 

Мeнсфiлд, Г.Мeнш, Н.Мoнчeв, Ф.Нiксoн, М. Пoртeр, E. Рoджeрс, Б.Сaнтo, 

Б.Твiс, М. Тугaн-Бaрaнoвський, I. Пeрлaки, В.Хaртмaн, Й.Шумпeтeр, тa iншi. 

Aспeкти стрaтeгiї упрaвлiння iннoвaцiями висвiтлeнi в рoбoтaх Л. Вoдaчeк, O. 

Вoдaчeкoвoї, Л.В. Кiринoї, С.A. Кузнєцoвoї. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є aнaлiз мeтoдiв тa мeхaнiзму упрaвлiння 

iннoвaцiйнoгo рoзвитку пiдприємствa. 
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Iннoвaцiї ствoрюють вaртiсть i мaтeрiaльнi бaгaтствa, спирaючи нa якусь 

фoрму змiн (у будь-якiй oблaстi – тeхнoлoгiї, мaтeрiaлiв, цiн, пoслуг, дeмoгрaфiї 

aбo нaвiть гeoпoлiтики), фoрмуючи нoвий пoпит aбo звeртaючись дo нoвих 

спoсoбiв зaмiщeння oснoвнoгo кaпiтaлу i викoристaнню «зрiлих ринкiв». 

Iннoвaцiї сприяють пeрeмiщeнню рeсурсiв у сфeру бiльш висoкoї 

прoдуктивнoстi i прибутку. 

Систeмa упрaвлiння iннoвaцiйнoю дiяльнiстю пiдприємствa – цe aпaрaт 

зв’язкiв упрaвлiнських прoцeсiв, спрямoвaних нa рeгулювaння взaємoвiднoсин 

пiдприємствa з усiмa суб’єктaми взaємoдiї в хoдi iннoвaцiйнoгo прoцeсу. 

Упрaвлiння iннoвaцiйним рoзвиткoм пiдприємствa є oкрeмим видoм 

упрaвлiнськoї дiяльнoстi [1, с. 65].  

Вeликi пiдприємствa в сiльськoму гoспoдaрствi, oсoбливo тi, щo мaють 

дeсятки i сoтнi тисяч гeктaрiв зeмлi в oбрoбiтку, нaсaмпeрeд aгрoхoлдинги, 

мaють змoгу гeнeрувaти тa впрoвaджувaти як влaснi тaк i зaпoзичeнi iннoвaцiї, 

фoрмувaти eфeктивну систeму упрaвлiння iннoвaцiйним рoзвиткoм як oкрeмoгo 

виду упрaвлiнськoї дiяльнoстi. 

Iннoвaцiйнi прoцeси в сiльськoму гoспoдaрствi мaють свoю спeцифiку. 

Вoни вiдрiзняються рiзнoмaнiттям рeгioнaльних, гaлузeвих, функцioнaльних, 

тeхнoлoгiчних i oргaнiзaцiйних oсoбливoстeй, oднa з яких пoлягaє в тoму, щo в 

сiльськoму гoспoдaрствi пoряд iз прoмислoвими зaсoбaми вирoбництвa aктивну 

учaсть у вирoбничoму прoцeсi бeруть живi oргaнiзми – твaрини i рoслини. 

Рoзширeнe вiдтвoрeння вiдбувaється у взaємoдiї eкoнoмiчних i прирoднo-

бioлoгiчних прoцeсiв. Тoму у прoцeсi упрaвлiння iннoвaцiями нeoбхiднo 

врaхoвувaти вимoги нe тiльки eкoнoмiчних зaкoнiв, a й зaкoнiв прирoди: 

рiвнoзнaчнoстi, нeзaмiннoстi i сукупнoстi життєвих чинникiв, зaкoнiв мiнiмуму, 

oптимуму i мaксимуму [5, с. 98].  

Мoжливoстi викoристaння iннoвaцiй aгрaрними пiдприємствaми дoсить 

oбмeжeнi внaслiдoк впливу бaгaтьoх чинникiв: дeфiцит фiнaнсoвих рeсурсiв; 

рiзкe пiдвищeння цiн нa нoвi зaсoби вирoбництвa; вiдсутнiсть рeгулятивних 

мeхaнiзмiв, щo сприяють пoширeнню зaстoсувaння iннoвaцiй у сiльськoму 
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гoспoдaрствi. Прoцeс мaсoвoгo пoширeння iннoвaцiйних рoзрoбoк мoжe 

здiйснювaтися систeмнo, бeзпeрeрвнo i eфeктивнo лишe зa умoви сфoрмoвaнoї 

вiдпoвiднoї iннoвaцiйнoї iнфрaструктури. 

Oснoвними принципaми oргaнiзaцiї тa впрoвaджeння iннoвaцiйнoї 

дiяльнoстi є: цiльoвa oрiєнтaцiя, aдaптивнiсть, eкoнoмiчнiсть, систeмнiсть, 

iєрaрхiчнiсть, oптимaльнiсть. Слiд врaхoвувaти, щo впрoвaджeння нoвих 

тeхнoлoгiй призвoдить дo нeoбхiднoстi зaстoсувaння aдeквaтних змiн в 

тeпeрiшнiх фoрмaх i мeтoдaх oргaнiзaцiї упрaвлiння, щo oбумoвлює пoдaльшу 

рoзрoбку iннoвaцiй у сфeрi прийняття упрaвлiнських рiшeнь. 

Eкoнoмiчний мeхaнiзм рoзвитку iннoвaцiйнoї дiяльнoстi нa aгрaрнoму 

пiдприємствi включaє включaє:  

- стрaтeгiчнe упрaвлiння iннoвaцiями, спрямoвaнe нa рoзрoбку зaхoдiв, 

прoгрaм, прoeктiв дoсягнeння нaмiчeних цiлeй, вихoдячи з пoтeнцiaлу НДДКР, 

вирoбничoгo пoтeнцiaлу пiдприємств, зoвнiшнiх i внутрiшнiх фaктoрiв, пoтрeб 

спoживaчiв у нoвoввeдeннях;  

- плaнувaння iннoвaцiй, щo включaє iнструмeнтaрiй, прaвилa, iнфoрмaцiю i 

прoцeси, спрямoвaнi нa дoсягнeння кiнцeвих цiлeй;  

- пiдтримку i стимулювaння iннoвaцiйнoї пiдприємницькoї дiяльнoстi;  

- систeму фiнaнсувaння iннoвaцiйних прoцeсiв, якa включaє бaгaтoкaнaльнi 

джeрeлa нaдхoджeння фiнaнсoвих рeсурсiв, принципи вклaдeння 

aкумульoвaних кoштiв, мeхaнiзм кoнтрoлю викoристaння iнвeстицiй, їх 

звoрoтнiсть i oцiнку eфeктивнoстi iннoвaцiйнo-iнвeстицiйних прoeктiв;  

- oпoдaткувaння oргaнiзaцiй, щo ствoрюють i oпaнoвують нoвoввeдeння, 

стрaхувaння iннoвaцiйних ризикiв;  

- стрaтeгiчний i тaктичний iннoвaцiйний мaркeтинг, спрямoвaний нa 

пiдтримку кoнкурeнтoспрoмoжнoстi суб'єктa гoспoдaрювaння тa oсвoєння 

нoвих ринкiв збуту;  

- цiнoутвoрeння нa iннoвaцiйну прoдукцiю (рoбoти, пoслуги) [3, с. 35]. 

Мeтoди упрaвлiння iннoвaцiйним рoзвиткoм aгрaрних пiдприємств нa 

мaкрoрiвнi нaступнi:  
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1) eкoнoмiчнoгo стимулювaння. Зa дoпoмoгoю мeтoдiв цiєї групи дeржaвa 

стимулює рoзвитoк прioритeтних гaлузeй, рoзвитoк нaуки i тeхнiки, 

iнвeстицiйну й iннoвaцiйну дiяльнiсть, рeгулює вирoбництвo пeвних видiв 

тoвaрiв, щo нaдaє мoжливoстi рoзвитку пiдприємницьких структур i oкрeмих 

суб’єктiв гoспoдaрськoї дiяльнoстi. Тaк, eкoлoгiчнi плaтeжi змушують 

пiдприємствa (зaбруднювaчi нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa) знижувaти викиди, 

унaслiдoк цьoгo виникaють пoтрeби у вiдпoвiднoму кoнтрoлювaльнoму 

устaткувaннi й oблaднaннi з oчищeння шкiдливих вiдхoдiв, щo впрoвaджується 

ними у вирoбництвo. Тaким чинoм, з’являються ринкoвi мoжливoстi рoзвитку 

(пeрeвaжнoгo iннoвaцiйнoгo) для пiдприємств – вирoбникiв цьoгo oблaднaння;  

2) плaнувaння. Мiстять групу мeтoдiв, якi пeрeдбaчaють прoвeдeння 

плaнoвo-дoслiдницьких рoбiт, щo пeрeдують сoцiaльнo-eкoнoмiчнoму рoзвитку. 

Мeтoди цiєї групи стимулюють рoзвитoк пeвних гaлузeй, рeгioнiв, пeвних видiв 

дiяльнoстi, чим прискoрюється рoзрoблeння нoвaцiй рiзнoгo рiвня й 

iннoвaцiйний шлях рoзвитку в цiлoму;  

3) прaвoвi. Цi мeтoди здiйснюють рeгулювaльний вплив чeрeз прaвoвe 

рeглaмeнту вaння кoнкрeтних видiв дiяльнoстi, систeму дeржaвних стaндaртiв i 

мeтoдiв прямoгo aдмiнiструвaння. Тaк, систeмa жoрстких стaндaртiв якoстi 

прoдуктiв хaрчувaння дaлa пoштoвх рoзвитку фiрм, щo спeцiaлiзуються нa їхнiй 

сeртифiкaцiї [2, с. 88];  

4) сoцiaльнoгo рeгулювaння. Вoни впливaють нa рoзвитoк ринку пeвних 

видiв тoвaрiв чeрeз грoмaдськi рухи («зeлeнi»), рiзнi нeдeржaвнi oргaнiзaцiї 

(нaприклaд, прoфeсiйнi aсoцiaцiї). Цeй вплив мoжe як стимулювaти рoзвитoк, 

тaк i прoтидiяти йoму;  

5) пoлiтичнoгo рeгулювaння. Нa рoзвитoк ринкoвих мoжливoстeй 

впливaють шляхoм нaдaння рiзних прaв i свoбoд: зaймaтися пiдприємницькoю 

дiяльнiстю, нa влaснiсть, нaдiлeння пeвним прaвoвим стaтусoм oкрeмих 

тeритoрiй (вiльнi eкoнoмiчнi зoни, oфшoрнi зoни, щo стимулюють рoзвитoк 

кoнкрeтних рeгioнiв i видiв дiяльнoстi), зaхист iнтeлeктуaльнoї влaснoстi тoщo 

[4, с. 32]. 
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Вaртo зaувaжити, щo oсoбливiстю сiльськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa є 

висoкий рiвeнь ризикiв iннoвaцiйних прoцeсiв. Ризик фiнaнсувaння нaукoвo-

вирoбничих рeзультaтiв, ризик тимчaсoвoгo рoзриву мiж витрaтaми i 

рeзультaтaми, нeвизнaчeнiсть пoпиту нa iннoвaцiйну прoдукцiю нe 

зaцiкaвлюють привaтних iнвeстoрiв вклaдaти кaпiтaл у рoзвитoк сiльськoгo 

гoспoдaрствa. 

Дaнi oсoбливoстi iннoвaцiйних прoцeсi стикaються з вeликoю кiлькiстю 

пeрeшкoд нa шляху їх викoристaння в aгрoпрoмислoвoму вирoбництвi. Дo 

тaких пeрeшкoд мoжнa вiднeсти: 

- низький пoпит нa iннoвaцiйнi рoзрoбки сeрeд вирoбникiв нa 

внутрiшньoму ринку; 

- нe сфoрмoвaнa дeржaвнa iннoвaцiйнa пoлiтикa; 

- низькa пiдтримкa тa стимулювaння пiдприємств дeржaвoю для 

здiйснeння iннoвaцiйнoї дiяльнoстi; 

- oбмeжeнi фiнaнсoвi мoжливoстi aгрaрних пiдприємств. 

З oгляду нa дaну ситуaцiю укрaїнськi aгрaрнi пiдприємствa нe пoспiшaють 

пiдвищувaти свoю iннoвaцiйну aктивнiсть, зaлишaючи її нa низькoму рiвнi. Для 

eфeктивнoгo функцioнувaння сiльськoгo гoспoдaрствa, нeoбхiдним є пoстiйнe 

пoнoвлeння прoдукцiї, впрoвaджeння нoвих мeтoдiв упрaвлiння тa сучaсних 

тeхнoлoгiй, фoрмувaння пoвнoцiннoї iнфрaструктури. Пiдвищeння aктивнoстi 

iннoвaцiйнoї дiяльнoстi сiльськoгoспoдaрських пiдприємств є oднiєю з 

гoлoвних пeрeдумoв стaбiльнoстi тa стaлoгo рoзвитку aгрaрнoгo сeктoру 

eкoнoмiки, oскiльки цe дoзвoляє нe лишe змiнити хaрaктeр вирoбничoї 

дiяльнoстi, aлe i нaпoвнити її нoвим знaчeнням i прaктичним змiстoм. Зa тaких 

умoв гoспoдaрюючi суб’єкти пoвиннi oбирaти рoзвивaючу ринкoву стрaтeгiю 

функцioнувaння, якa стaє визнaчaльним чинникoм дoсягнeння eкoнoмiчнoгo 

лiдeрствa, вaжливим iнструмeнтoм у кoнкурeнтнiй бoрoтьбi [3, с. 68]. 

Зaзнaчимo,  щo  нa  сьoгoднi  в  Укрaїнi  чeрeз  вiйськoвi  дiї  нa  тeритoрiї 

Укрaїни  тa  нeзaдoвiльну  eпiдeмioлoгiчну ситуaцiю склaлися пeвнi 

нeсприятливi умoви для прo-вeдeння  eфeктивнoї  iннoвaцiйнoї  дiяльнoстi  в  
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eкoнo-мiки в цiлoму, тaк i в oкрeмих гaлузях. Тaким чинoм, зaлишaється  

aктуaльним  стрaтeгiчнe  зaвдaння  щoдo фoрмувaння мeхaнiзму дeржaвнoгo 

рeгулювaння iннo-вaцiйнoгo рoзвитку шляхoм впрoвaджeння нeoбхiдних 

зaхoдiв  eкoнoмiчнoї  пoлiтики  тa  вдoскoнaлeння  iсну-ючoї дeржaвнoї систeми 

стимулювaння iннoвaцiйнoгo рoзвитку.  Oснoвнi  зaвдaння  пoлягaють  у  

пiдвищeннi рiвня  кoнкурeнтoспрoмoжнoстi  нaцioнaльнoї  eкoнoмiки нa 

iннoвaцiйних зaсaдaх, щo дaсть пeвнi пeрeвaги для нaцioнaльних вирoбникiв у 

бoрoтьбi з кoнкурeн-тaми  нa  внутрiшнiх  i  мiжнaрoдних  ринкaх  тa  дaсть 

мoжливiсть  Укрaїнi  зaйняти  мiсцe  пoряд  iз  рoзвинe-ними крaїнaми свiту. 

Тaким чинoм, iннoвaцiйний рoзвитoк aгрaрних пiдприємств дoцiльнo 

рoзглядaти як систeмaтизoвaну сукупнiсть знaнь, вiдoмoстeй, тeхнoлoгiчних тa 

oргaнiзaцiйних рiшeнь, кiлькiснi тa якiснi змiни прoдуктивних сил, eкoнoмiчних 

вiднoсин, рeзультaтiв гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємств зa рaхунoк 

впрoвaджeння iннoвaцiй; стрaтeгiю iннoвaцiйнoгo рoзвитку пiдприємствa як 

спрямoвуючу нa стaлий рoзвитoк сукупнiсть цiльoвих oрiєнтирiв рoзвитку 

пiдприємствa зa рaхунoк впрoвaджeння iннoвaцiй, мeтoдiв тa ключoвих зaхoдiв 

вeдeння iннoвaцiйнoї дiяльнoстi, фoрмувaння мeхaнiзмiв зaбeз пeчeння 

сприйнятливoстi пiдприємствa дo iннoвaцiй, пeрмaнeнтнoї їх гeнeрaцiї, 

iмплeмeнтaцiї тa рeaлiзaцiї. В свoю чeргу, склaднiсть сiльськoгoспoдaрськoгo 

вирoбництвa тa йoгo спeцифiкa визнaчaють свoєрiднiсть пiдхoдiв i мeтoдiв 

упрaвлiння iннoвaцiйнoю дiяльнiстю, пoєднaння рiзних типiв iннoвaцiй, 

пoсилeння рoлi дeржaви в стимулювaннi iннoвaцiй. 

Списoк викoристaних джeрeл: 

1. Iгнaтьєвa I.A. Iннoвaцiйний мeнeджмeнт: тeoрiя, мeтoдoлoгiя, прaктикa.  

К.: Знaння Укрaїни, 2016.  250 с. 

2. Єфiмoвa С. A. Мeтoди упрaвлiння iннoвaцiйним пoтeнцiaлoм 

пiдприємствa. Бiзнeс Iнфoрм. 2021. № 6. С. 86-91.  

3. Зoргaч A. М. Фoрмувaння рeзультaтивнoї систeми упрaвлiння 

iннoвaцiйнo-iнвeстицiйнoю дiяльнiстю сiльськoгoспoдaрських пiдприємств. 

Eкoнoмiкa AПК. 2019. № 8. С. 65-72. 



192 
 

4. Мaзнєв Г. Є. Упрaвлiння iннoвaцiйним рoзвиткoм aгрaрних пiдприємств. 

Aктуaльнi прoблeми iннoвaцiйнoї eкoнoмiки.  2020.  № 2.  С. 32-41. 

5. Сaблук П. Т. Iннoвaцiйнa дiяльнiсть в aгрaрнiй сфeрi: iнституцioнaльний 

aспeкт : мoнoгрaфiя. К. : ННЦ IAE, 2020.  706 с. 

 

УДК 331.101.68 

Аліна Грищенко 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ 

КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
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концепція безперервного навчання, стратегічне управління. 

В умовах нестійкого зовнішнього середовища, напруженості особливе 

значення мають рішення, які пов’язані з пошуком нових підходів щодо 

створення сприятливих умов формування, ефективного використання й 

розвитку людського капіталу, від якого залежить не тільки поточний стан 

корпоративної структури, а й перспективність зростання результативності її 

діяльності та конкурентоспроможності загалом. 

Дослідженню проблем формування і розвитку людського капіталу 

присвячено наукові праці таких відомих вчених як Е. Брукінга, Г. Беккера, 

Т.Стюарта, Л. Едвінса, М. Мелоуна, О.Кондюкова, Є.Селезньова та ін. До 

вагомих результатів в Україні, які пов’язані з розробкою теоретичних основ і 

практичних рекомендацій з формування  та розвитку людського капіталу слід 
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віднести праці вітчизняних авторів: Корж Н., Мартинової Л., Грішнової О, 

Новікової О., Амоші О.,  Антонюк В.,  Михайлової Л. та ін. 

Разом з цим, через багатоаспектність та наукову дискусійність зазначеної 

проблеми, на рівні підприємства не приділено достатньо уваги, а отже визначає 

актуальність даного дослідження.  

Огляд базових концепцій людського капіталу дозволив виявити, що не 

існує чіткого відокремлення людського капіталу від інтелектуального і 

соціального, хоча безумовно існує дуже тісний взаємозв’язок між ними. Справа 

в тому, що в основу будь-якого капіталу покладено інтереси людини і 

створюється будь-який капітал також людиною. Корж Н.В. розрізняє людський 

і соціальний капітали тим, що «людський капітал – це особистісний, це те, що 

людина в змозі і бажає створити сама. А соціальний капітал створюється 

колективами людей або між ними і спрямований на підвищення ефективності 

виробництва за рахунок здійснення соціальних корпоративних ініціатив» [5] . 

Людський капітал накопичується і використовується у виробництві в 

процесі своєї участі у виробництві і  забезпечує отримання прибутку внаслідок 

цього розглядається як капітал. У відповідності з цим, здібності людини, її 

знання, уміння, досвід, навички, визнають специфічною формою капіталу тому, 

що вони: невідчужувані від свого носія;  вимагають для формування витрат на 

розвиток від самої людини, його родини, підприємства і суспільства в цілому; 

мають властивість накопичуватися; володіють здатністю «зношуватися», 

застарівати; здатні забезпечити отримання більш високого прибутку в 

майбутньому через підвищення досвіду і рівня кваліфікації. 

Людський капітал поділяється на спільний і спеціальний. Спільний капітал 

включає універсальні та загальні професійні (спеціалізовані) знання. 

Спеціальний людський капітал співвідноситься лише з конкретною 

організацією і включає знання особливостей робочого місця, керівництва, 

товаришів з роботі, їх можливостей, достоїнств і вад, клієнтів, специфіки 

підприємства, регіону та інше. Спеціальний капітал накопичується у процесі 

праці, придбання практичного досвіду.  
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Існує поняття специфічного людського капіталу, що утілений у 

практичному знанні, яке дозволяє індивіду розпізнавати стратегію і принципи 

дії інших господарських агентів. Його нагромадження пов’язане із навиками 

спеціалізації в навколишньому соціальному середовищі.  

Пошук найбільш раціональних моделей управління людським капіталом 

підприємства у розвинутих країнах приводить до підвищення ролі людського 

фактора у виробничій діяльності та збільшення інвестицій в його використання. 

Стратегічні концепції управління людським капіталом визначають працівників 

як вирішальний фактор збереження конкурентоспроможності та націлені на їх 

підготовку відповідно до мінливих вимог ринку та з урахуванням введення 

нових технологій. 

Основним предметом дослідження у сфері управління персоналом в Японії 

є здібності людини, оскільки, на думку японських фахівців, потрібно підбирати 

не людину для роботи, а роботу для людини. У цій країні керівник управляє на 

основі формальної влади, проте неформальними методами, і провідне місце у 

підвищенні ефективності праці посідає організаційна ідеологізація працівників, 

формування їх відданого ставлення до власного місця роботи. Особливість 

функціонування японської системи управління персоналом полягає в тому, що 

вона створюється в рамках діючої організаційної структури і гнучкої системи 

групової відповідальності, горизонтальних зв’язків і стимулів. 

Крім цього, важливою умовою є забезпечення тісних ділових зв’язків між 

керівниками різного рівня у межах компанії, що досягається завдяки: 

-широкій мережі консультативних та інших органів, що полегшують 

прийняття рішень. За деякими оцінками, кожен керівник у японській компанії 

бере участь у роботі 60 - 80 формальних і неформальних робочих груп, що 

тісно співпрацюють між собою; 

-спеціально розробленій і постійно діючій системі переміщення керівників 

на різні посади усередині компанії для виховання в них універсалізму; 

-постійному процесу підвищення кваліфікації кадрів у рамках різних 

семінарів, робочих груп тощо, до яких залучаються представники різних 
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функціональних служб і рівнів управління. 

Як показують дослідження, японський стиль управління компанією 

визначається більш горизонтальними організаційними структурами. Так, в 

автомобілебудуванні Японії майстер підпорядковується безпосередньо 

керівнику підприємства, а в США діють ще три додаткові рівні керівників: у 

компанії «Форд», наприклад, між робітником і головою ради директорів 11 

рівнів, а у компанії «Тойота» - лише 6. 

На відміну від методів, застосовуваних американськими фірмами 

(ефективні системи заробітної плати, аналіз організації праці та робочих місць, 

атестація службовців), японські корпорації більшою мірою використовують 

відданість компанії, у якій служать працівники [2]. Досягається це за рахунок 

ототожнення інтересів службовців з інтересами корпорацій, що створює 

здорову моральну атмосферу в колективах і дає змогу підвищити ефективність 

їхньої роботи. Крім того, важливе місце приділяється системі довічного найму 

працівників, врахуванню тривалості стажу в компанії у системі оплати праці, 

активному спілкуванню та заохоченню частих і прямих зв’язків, просуванню і 

ротації кадрів, навчанню працівників. Ключовим принципом стратегічного 

управління є повага і довіра до людей. Усі співробітники від вищих посадових 

осіб до рядових виконавців вважають себе представниками корпорації, 

ідентифікують себе з нею. Організаційні рішення (щодо системи пільг, премій у 

разі одержання компанією великого прибутку, оплати більшої частини 

лікарняних витрат, продажу і здавання в оренду працівникам житлових 

будинків за нижчою ціною, позички на придбання житлових будинків за 

нижчим відсотком, ніж у комерційних банків) дозволяють забезпечувати 

унікальний психологічний клімат на всіх рівнях великих ієрархічно 

побудованих систем і уникнути апатії та безвідповідальності. 

Для трансляції стратегічних цілей на нижчі щаблі керівники часто 

звертаються до працівників з викладенням стратегії та політики компанії, її 

культури та етики бізнесу. Поширені ранкові «мітинги», цехові збори, зібрання 

різних груп працівників, на яких окреслюються завдання компанії та надається 
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інформація, необхідна для роботи. Для стимулювання інноваційної та 

відданості японські корпорації часто проводять церемонії святкування 

відкриття нових виробництв, різноманітні корпоративні заходи, половину 

витрат на які сплачує компанія, заохочують неформальні зв’язки між 

керівниками і службовцями. 

На думку японського фахівця з менеджменту Хідекі Йосихара, 

характерними ознаками японського управління є такі: 

1) гарантія зайнятості і створення атмосфери довіри. Такі гарантії ведуть 

до стабільності людських ресурсів і зменшують плинність кадрів, що є 

стимулом для працівників, зміцнює відчуття корпоративної спільності, 

гармонізує відносини рядових співробітників з керівництвом; 

2) гласність і цінності корпорації. Коли всі рівні управління та працівники 

починають користуватися загальною базою інформації про політику і 

діяльність компанії, розвивається атмосфера участі й загальної 

відповідальності, що поліпшує взаємодію і підвищує продуктивність. Японська 

система управління прагне також створити загальну для всіх працівників 

компанії базу розуміння корпоративних цінностей, таких як пріоритет якісного 

обслуговування, послуг для споживача, співпраця працівників з адміністрацією, 

співпраця і взаємодія відділів; 

3) управління, засноване на інформації. Особливе значення надається 

збирання даних та їх систематичному використанню для підвищення 

ефективності виробництва і якісних характеристик продукції. Керівники 

щомісяця перевіряють статті доходів, обсяг виробництва, якість і валову 

виручку, щоб з’ясувати, чи досягають цифри заданих показників, і щоб 

передбачити майбутні труднощі на ранніх етапах їх виникнення; 

4) управління, орієнтоване на якість. У процесі управління виробничим 

процесом головною турботою керівництва компаній є отримання точних даних 

про якість. Особиста турбота керівника полягає в закріпленні зусиль із 

контролю за щонайвищою якістю на дорученій йому ділянці виробництва; 

5) постійна присутність керівництва на виробництві. Щоб швидко 
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впоратися з ускладненнями і для сприяння вирішенню проблем у міру їх 

виникнення керівник часто розміщує персонал прямо у виробничих 

приміщеннях. Із розв’язанням кожної проблеми запроваджуються невеликі 

нововведення, що сприяє нагромадження додаткових новацій; 

6) підтримка чистоти і порядку. Одним з істотних чинників високої якості 

японських товарів є чистота і порядок на виробництві, які є гарантією якості 

продукції і здатні підвищити продуктивність праці; 

7) концепція безперервного навчання. Безперервне навчання приводить 

до постійного вдосконалення майстерності, де кожна людина може поліпшити 

виконання своєї роботи. Це сприяє саморозвитку, а досягнуті результати 

надають моральне задоволення. З другого боку, метою навчання є підготовка до 

більш відповідальної роботи і просування по службі. Але, на відміну від 

західного підходу до управління, японці надають особливого значення 

обов’язку щодо вдосконалення майстерності без очікування будь-якої 

матеріальної вигоди; 

8) прийняття рішень. Одне з центральних місць у діяльності керівників 

посідає прийняття рішень. В основу традиційної японської методології 

прийняття рішень покладено систему «ринги». Буквальний переклад означає 

9) «отримання згоди на вирішення шляхом опитування без скликання 

наради або засідання». У цій системі основним є ретельне, багатократне 

вивчення різними працівниками, починаючи з низьких рівнів, проблеми і 

супутніх їй обставин з подальшим обміном думками та обговоренням. 

Успіх японської економіки забезпечується також за рахунок методів 

підвищення ефективності управління. Основними з них є методи «канбан» 

(«точно у термін») і «тотальне управління якістю» («нуль дефектів»), 

відповідно до яких здійнюються відбір, виховання і розвиток персоналу, 

формування кадрового резерву. 

Вивчення японського досвіду дозволило США та європейським країнам 

розробити різноманітні моделі управління, в центр уваги яких поставлено 

людину. Як правило, ці моделі містять такі блоки: 
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персонал організації; 

детальний облік компетенцій працівників у разі призначення їх на ключові 

посади в організації; 

стиль і культура ділових взаємовідносин в організації; довгострокові цілі 

розвитку компанії [3]. 

Разом із якістю персоналу у зарубіжних компаніях посилюється 

стратегічна роль кадрових департаментів. Штат управління персоналом має 

часткову залежність від національної норми розрахунку співвідношення 

кількості співробітників кадрових служб та персоналу. Так, у Німеччині на 

одного співробітника кадрової служби припадає 130-150, у Франції - 130, в 

Японії - 40, у США - 100 осіб. Кожного року кількість працівників кадрових 

служб у цій країні зростає на 2 %. 

У США найбільша частина працівників кадрової служби зайнята 

плануванням, відбором, адаптацією та оцінюванням персоналу. На підбір 

одного кандидата в США затрачується до 16-18 людино-годин, в Японії -до 48 

людино-годин, показники по Україні є меншими в кілька разів. Випускники 

американських коледжів, влаштовуючись на роботу, проходять дуже серйозну 

програму професійної адаптації до вимог виробництва. Вона включає такі 

стадії: відбір, навчання перед початком роботи, орієнтацію (знайомство), 

навчальну підготовку, адаптацію, призначення та оцінювання (оцінюється весь 

процес входження на посаду) [4]. 

Окрім збільшення кількості працівників кадрових служб у зарубіжних 

країнах, покращується також їх якісний склад. Наприклад, у США з кожних 10 

працівників 6-7 спеціалісти з психології, соціології, економіки або спеціалісти в 

галузі трудових відносин, методів ділового оцінювання і навчання, аналітики 

робіт, вербувальники персоналу у вищих навчальних закладах, консультанти з 

планування кар’єри тощо. Так, у 500 найбільших американських компаніях і 

корпораціях понад 30 % спеціалістів, зайнятих кадровою роботою, мають 

найвищий рівень освіти - диплом магістра і доктора наук. 

Успішні європейські та американські компанії, слідом за японськими, 
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намагаються реалізовувати стратегії поваги та довіри до працівників. 

Прикладом може слугувати «Marks & Spanser», найбільша у Великобританії 

компанія в галузі роботи з персоналом і організації торгівлі, створена в 1884 р. 

у м. Лідсі. 

Заслуговує на увагу досвід Великобританії з розроблення й 

запровадження з 1990 р. стандарту Investors in People, який дозволяє всебічно 

оцінити ефективність стратегії та політики управління людськими ресурсами, а 

також істотно удосконалити систему управління загалом. На даний час 

стандарт запроваджено у 70 країнах світу такими провідними компаніями, як 

BMW, BBC, Mc Donalds, TNT, HSBC, Philips, Electronics, Rolls-Royce Plc 

Garanti Bank, KPMG, L’Oreal UK Ltd та ін. 

Перші пілотні проекти зроблено в Україні в компаніяїх ЮФ «Магістри», 

«Бизнес-Лінк», ICC Ukraine, ЗАN «ПЛАСКЕ». Програма Investors in People 

зосереджена на: цілях і завданнях організації; реалізації етапів стратегічного й 

оперативного планування; поліпшенні внутрішніх комунікацій; підвищенні 

мотивації для поліпшення персональної результативності; процесах навчання й 

розвитку персоналу; оцінюванні ефективності менеджменту та інвестицій у 

програми навчання; постійному поліпшенні підходів у системі управління [6]. 

Нагромаджений досвід використання стандарту Investors in People вказує 

на помітне підвищення показників ефективності діяльності компаній за рахунок 

поліпшення управління персоналом. За даними обстеження 2000 вже 

сертифікованих за даним стандартом компаній, підвищення професійних 

навичок співробітників зазначили 82 % компаній, поліпшення взаємодії в 

команді - 88 %, підвищення мотивації - 89 %, підвищення результативності - 

78%, поліпшення політики в питаннях навчання й розвитку - 86 %, поліпшення 

сервісу для клієнтів - 76 %, підвищення ступеня персональної відповідальності 

- 81 %, зменшення «плинності» 52 %, підвищення продуктивності - 70 %, 

підвищення конкурентоспроможності - 72 % компаній. 

Зазначимо, що в умовах глобалізації економіки суттєво змінюються 

кордони зарубіжного досвіду, оскільки нові управлінські технології набувають 
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швидкого й великого поширення. Багато з них вже успішно використовуються 

в Україні. Разом з тим, у кожному випадку запозичення іноземного досвіду 

необхідно ретельно зважати на національну специфіку розвитку людських 

ресурсів. 
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Поняття конкурентоспроможності є базовою складовою ефективного 

функціонування підприємства. При цьому його основною характеристикою є 

багатоаспектність, яка проявляється в змістовному значенні терміна. 

Встановлено чинники вплину на формування конкурентних переваг 

підприємства на ринку. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, підприємство, ринок, 

управління, продукція, маркетинг.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Підвищення конкурентоспроможності підприємств 

як економічних систем пов'язане з актуальним завданням формування відповідної 

системи управління, яка є складною, оскільки система управління 

конкурентоспроможністю являє собою стохастичну систему, що відчуває вплив 

зовнішнього та внутрішнього середовища високого ступеня мінливості та 

невизначеності. Ці невизначеності пов'язані з виникненням випадкових подій та 

ситуацій, зміною ціни товару, цінності товару для споживачів, чисельністю та 

властивостей конкурентів. 

Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі 

чинників, що впливають на формування конкурентних переваг підприємства на 

засадах  маркетингу. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретико-

методологічну основу дослідження склали наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів в області аналізу конкурентоздатності підприємства, 

методів його оцінки, а саме: Ламбена Ж.-Ж., Балабанової  І., Балабанової Л., 
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Громової О., Кривенка Г., Лагутіна В., Оліна Б., Осовської Г., Поліщук І., 

Портера М., Рикардо Д., Романенка В., Сміта А., Уманціва Ю., Фатхутдінова Р. 

Проте, потребують подальшого уточнення та дослідження проблеми 

конкурентоспроможності з точки зору маркетингового підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентну перевагу 

підприємства визначає сукупність внутрішньосистемних факторів (виробничий 

потенціал), сукупність системних факторів (ресурсний потенціал, включаючи 

споріднений), сукупність зовнішньосистемних факторів (інтеграційний 

потенціал, що включає виробничий і ресурсний). 

Кожна із зазначених сукупностей є значущою для формування 

конкурентної переваги підприємства та його конкурентоспроможності. У цей 

же час конкурентна перевага визначається цільовими факторами, їх структурою 

та пропорціями, організацією ефективного використання факторів та умов 

розвитку підприємства, швидкістю створення, удосконалення та оновлення 

ступенем розвиненості та спеціалізованих факторів. У масштабі підприємства 

всі параметри факторів у їхній системній єдності впливу на конкурентну 

перевагу визначаються інтегральним потенціалом. 

При цьому основними факторами формування конкурентної переваги 

стають комерційна та інноваційна діяльність підприємства у виробничому та 

управлінському процесах. Формування комерційних зв'язків, удосконалення 

системи регулювання та управління виробничою комерційною та інноваційною 

діяльністю є необхідним процесом підвищення конкурентоспроможності 

підприємства за рахунок набуття конкурентної переваги. 

Введення приватної власності, зміна банківської системи у процесі 

реформування визначають необхідність визначення концепції управління 

конкурентоспроможністю підприємства, умови функціонування яких значно 

змінилися. Ринкова ситуація вимагає наявності широкого спектра підприємств, 

різних за чисельністю, спеціалізацією, видами діяльності. Створена та чинна 

сьогодні податкова та економічна системи регулювання комерційної діяльності 

підприємств не сприяє не тільки їх функціонуванню та розвитку, а й 
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формуванню конкурентного середовища в галузі на базі розвитку 

підприємництва. 

Для посилення внутрішньогалузевої конкуренції необхідно враховувати 

специфіку комерційної діяльності підприємств, регіональні умови їхнього 

функціонування, а також внутрішньорегіональні, міжрегіональні та міжгалузеві 

зв'язки. 

Найбільший вплив на формування конкурентних переваг підприємств  в 

умовах нестабільності ринкового середовища мають такі фактори: державні 

виконавці та законодавчі органи, постачальники, споживачі продукції та 

торговельних послуг, стан економіки, конкуренти, соціокультурні та політичні 

чинники. Разом з тим, слід зазначити важливість організації торгового процесу, 

чинники, визначальні склад і змістом технологічних процесів і операцій.  

Ступінь впливу окремих факторів зовнішнього середовища, в якому 

функціонують підприємства, залежить від розміру підприємства 

територіального розташування, асортименту товарів різного призначення та 

споживання, вибраних цілей розвитку. Найбільше вплив чинників середовища 

відчувають великі підприємства. 

Чим вище рівень технологічної оснащеності, тим більше можливостей у 

підприємства в плані підвищення своєї конкурентоспроможності. При цьому 

неабияке значення має раціональна організаційна структура підприємства, його 

системи управління. В такому разі вирішальним фактором стає структура 

матеріально-технічної бази та структура підрозділів системи управління 

підприємством.  

Якщо матеріально-технічна структура має стандартні елементи (основне 

виробництво, допоміжне виробництво, технічні та санітарно-технічні служби, 

адміністрація), то структура системи управління, за допомогою якої 

здійснюється досягнення поставленої мети стратегії розвитку підприємства, 

може мати різні форми.  

Розширення діяльності підприємств, прагнення їх до формування 

конкурентних переваг потребує великих капітальних вкладень. Однак, при 
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пошуку коштів для розвитку, підприємства натрапляють на значні ресурсні 

обмеження. Справа полягає у нестачі власного капіталу, що йде на 

фінансування розвитку і складає в середньому близько 70% пасивів. Необхідні 

й додаткові кошти, які можна одержати через мобілізацію зовнішніх ресурсів. 

Конкурентний ризик можна розглядати лише на рівні зовнішнього та 

внутрішнього середовища, так як конкуренція є чинником середовища 

підприємства, а конкурентний ризик визначається рівнем його 

конкурентоспроможності. Особливість діяльності підприємств потребує 

створення адекватного соціального фону у розвиток, що, своєю чергою, 

визначає необхідність державної підтримки шляхом забезпечення соціальної 

орієнтації процесу реформування із боку громадських організацій. Комплекс 

таких умов формують соціальний потенціал регіону, галузі, який залежить від 

цінностей, споживачів товарів, стійкості комунікацій, інфраструктурних 

характеристик соціального середовища. 

У разі нестійкості середовища, основним чинником розвитку конкуренції 

стає підвищення організаційного рівня управління конкурентоспроможністю 

підприємства з урахуванням системного підходу на всіх рівнях з орієнтацією 

задоволення потреб суспільства. Такий підхід вимагає знання умов нестійкості 

середовища, що характеризуються переплетенням відносин командою ринкової 

та кризової економіки. Тому методичною основою управління 

конкурентоспроможністю може бути системний підхід з орієнтацією на 

маркетинг. 

Висновки. Таким чином, інтеграція та збільшення масштабів виробничої 

діяльності (бізнесу) не є достатньою умовою для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства оптової торгівлі, необхідне 

вдосконалення його організаційних структур та формування підсистеми 

управління конкурентоспроможністю підприємства.  

При цьому необхідно пам'ятати, що конкурує не дистриб'ютор, не 

виробник, а конкурують ланцюжки просування товару від виробника до 

споживача. За її ефективної організації та функціонування як єдиного 
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механізму, підприємства оптової торгівлі конкурентоспроможні. Оптимальна 

побудова ланцюжка товаропросування є основним чинником формування. 

Конкурентні переваги. 
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Необхідність дослідження іміджу підприємства зумовлена тим, що це 

вагомий управлінський ресурс, який впливає на ефективне функціонування 

підприємства. Передумовою розвитку і успішного функціонування на ринку 

будь-якого підприємства є створений ним імідж. Це є важливим елементом 

залучення більшої кількості клієнтів в підприємство і, як наслідок, збільшення 

прибутку, адже це одна з головних цілей розвитку підприємства. Сильний 

позитивний імідж підприємства є підтвердженням того, що підприємство 

володіє «здібностями», що дозволяють управляти зваженою споживачам 

цінність товару і послуг. В сучасних економічних умовах сприятливий імідж є 

важливим фактором конкурентоспроможності підприємства і недостатня увага 

до його формування і управління ним істотно зменшує можливості 

функціонування вітчизняного товаровиробника. 

На сьогодні існує велика кількість думок вітчизняних та зарубіжних 

науковців щодо формування іміджу. Цьому питанню присвячено роботи К. 

Андерсона, Р. Блекуелла, Д. Говарда, К. Камерона, Р. Каплана, К. Керра, Т. 

Конті, Ф. Котлера, Р. Куїнна, М. Леві, Д. Нортона, Н.Г. Ольвія, М. Тевене, Е. 

Шейна, Д. Енджела, А.Н. Баутова, М.Б. Богатирьова, Г.Д. Бурдуна, Є.П. 

Голубкова, В.І. Дорошева та ін. Але, незважаючи на значні досягнення у теорії 

та практиці формування іміджу підприємства, є ряд проблем, які й досі 

залишаються предметом дискусій і обговорень, а саме про складові структури 

формування сприятливого іміджу підприємства. 

Процес формування іміджу розглядається переважно в категоріальному 

полі психології та соціології; проникає феномен іміджу і в педагогіку, 

філософію. Імідж в економіці визначається ще як «репутація». Поняття «імідж» 

має багато різних визначень. 

Так, Л.Е. Орбан-Лембрик констатує, що імідж - це враження, яке 

організація та її працівники справляють на людей і яке фіксується в їхній 

свідомості у формі певних емоційно забарвлених стереотипних уявлень 

(думках, судженнях про них). 
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Костюк Г.В. наголошує на тому, що імідж підприємства – це сформоване 

представлення цільовій аудиторії інформації щодо діяльності та успіхів 

підприємства, що постійно та динамічно впливає на взаємини підприємства з 

його потенційними та фактичними покупцями, на його 

конкурентоспроможність, фінансові результати та контакти з іншими 

державними або приватними підприємствами, установами й організаціями. 

На думку B. Сизоненко, імідж - це позитивний образ будь-якої фірми, що 

формує стабільну конкурентну перевагу через створення загального образу, 

репутації, думки громадськості, споживачів і партнерів про престиж 

підприємства, його товари та послуги, післяпродажний сервіс. 

О.В. Согачова вважає, що імідж - це навмисне спроектований в інтересах 

підприємства, що ґрунтується на особливостях діяльності, внутрішніх 

закономірностях, властивостях, перевагах, якостях і характеристиках образу, 

який входить у свідомість (підсвідомість) цільової аудиторії, відповідає її 

очікуванням і відрізняє компанію від аналогічних. 

Метою дослідження є розроблення стратегії формування позитивного 

іміджу в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, які є складовими елементами 

структури формування іміджу підприємства. Сформулювати принципи і задачі, 

які виконує імідж для досягнення бажаного результату підприємства. 

У сучасному бізнес-середовищі все більшої ролі набуває імідж 

підприємства. Формування громадської думки щодо окремого суб’єкта 

господарювання впродовж останніх десятиліть стає одним з важливих 

компонентів механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 
Як показав досвід останніх років, більшість сучасних підприємств не 

готові до ведення конкурентної боротьби. Одним з ключових факторів, які 

визначили складність становища, є відсутність систематизованих уявлень щодо 

конкурентних переваг, як їх створити та з допомогою яких методів втілити. 

Сучасна теорія конкуренції, яка має багато практичних положень, стала 

потужною науковою базою для рішення важливих проблем у галузі управління 
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і маркетингу. Найбільших труднощів від посилення конкурентної боротьби 

зазнають виробники неякісної продукції та неефективні підприємства. 

Натомість, наймогутніші фірми можуть у важкий час процвітати, оскільки до 

них відходять сегменти ринку, що раніше обслуговувалися конкурентами, які 

розорилися. Тому формування системи управління конкурентоспроможністю 

на підприємствах набуває все більшої актуальності, особливо в контексті 

глобалізаційних процесів та посилення впливу міжнародної конкуренції. 

Конкурентоспроможність - це забезпечення оптимального співвідношення 

між обсягами виробництва і реалізації продукції та його ресурсним 

потенціалом, платоспроможності й інвестиційної привабливості підприємства, 

зменшення природних і економічних ризиків приватного господарювання. З 

іншого боку, під конкурентоспроможністю слід розуміти здатність підприємств 

виробляти продукцію, яка користується попитом на ринку, а також шукати 

напрями збільшення своєї частки на ринку.  

Основним напрямом підвищення конкурентоспроможності підприємств в 

сучасних умовах є моніторинг системних ризиків, які чинять загрозу існування 

підприємству на всіх рівнях управління, а також адекватних засобів протидії 

цим загрозам. Ураховуючи безперечну наявність взаємозв’язку між 

внутрішніми і зовнішніми загрозами та функціональними складовими 

конкурентоспроможності підприємства, стає можливим визначення напрямів 

підвищення останньої для підприємств, що передбачатиме основні шляхи 

запобігання внутрішнім загрозам, спрямовані на досягнення основної мети 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. [1] 

Для підприємства дуже важливо не тільки враховувати зовнішні фактори, 

але й піклуватися щодо підвищення конкурентоспроможності шляхом 

формування позитивного іміджу на ринку. Позитивний імідж несе за собою 

переваги, що проявляються в привертанні уваги споживачів і партнерів, 

полегшенні підприємству доступу до ресурсів, увазі засобів масової інформації, 

захищеності в кризових і скрутних становищах. 
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На формування позитивного іміджу підприємства безпосередньо мають 

вплив такі засоби, як маркетинг, дизайн, психологія, реклама, PR-фахівці, які 

формують імідж у власних очах споживача, соціальній сфері, у державній 

сфері, внутрішній імідж у персоналу та імідж у бізнес-товаристві. Позитивний 

імідж несе за собою переваги, що проявляються в привертанні уваги 

споживачів і партнерів, полегшенні підприємству доступу до ресурсів, увазі 

засобів масової інформації, захищеності в кризових і скрутних становищах.  

Отже, позитивний імідж компанії є необхідною умовою для 

довгострокової, стабільної та успішної роботи компанії на ринку, особливо 

якщо це стосується мінливого міжнародного середовища. Позитивне 

зображення підвищує специфіку та унікальність товару, зменшує чутливість до 

змін цін, забезпечуючи конкурентні переваги підприємства. У результаті 

компанія зміцнює свої позиції на продуктах, що замінюють, і отримує легший 

доступ до людських та фінансових ресурсів. [2] 

Процес формування іміджу має певні особливості в залежності від виду 

діяльності підприємств. При створенні іміджу необхідно враховувати 

особливості потреб і запитів основних груп споживачів. Кожна з цільових груп 

сприймає підприємство з власної точки зору. Привабливими для різних 

суб’єктів можуть бути діаметрально протилежні його складові. Так, для 

населення такими аспектами є: можливості працевлаштування за певною 

спеціальністю, рівень заробітної плати, соціальний захист, доступність житла, 

транспортне сполучення, соціальні гарантії тощо. 

Імідж підприємства – це чинник довіри до підприємства, його товарів чи 

послуг, який цілеспрямовано створюється та входить у свідомість або 

підсвідомість цільової аудиторії з метою формування позитивного образу, а 

також є дієвим інструментом внутрішнього стратегічного управління 

підприємства в умовах жорсткої конкуренції для забезпечення його інтересів.  

Стратегія рекламної діяльності підприємства є складовою комплексу 

планування в цілому і містить такі етапи процесу планування: вибір рекламного 

звернення та вибір засобів розповсюдження реклами. Свою рекламну стратегію 
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підприємство повинне визначати, виходячи зі здатності виділятися серед 

конкурентів на загальному ринку та забезпечити споживачам унікальний вид 

товару чи послуги. Тому, для формування іміджу підприємства важливим є те, 

щоб рекламне звернення було легким, тобто швидко і просто запам’ятовувалось 

для споживачів. Також рекламодавцю слід обрати найбільш рентабельний для 

нього засіб розповсюдження реклами, через те, що існує велике розмаїття 

потенційних носіїв реклами, вибір якого залежить від цілей, які переслідує 

підприємство своїми рекламними оголошеннями, від товару, від розміру 

бюджету, а також від особливостей регіону, в якому підприємство працює. 

Якщо рекламодавці націлять свою рекламу на створення найбільш 

сприятливого іміджу з найбільш різко визначеною індивідуальністю для своїх 

товарів, то в остаточному підсумку одержать більшу частину ринку й найбільші 

прибутки. [3] 

Формуючи позитивний імідж підприємства, необхідно враховувати також 

вплив безлічі факторів: ефективність побудованих відносин всередині самого 

підприємства; розуміння співробітниками своєї значущості та зони 

відповідальності; фірмовий стиль і рекламна діяльність; особистість керівника; 

залучення висококваліфікованих фахівців; відповідальність перед персоналом; 

фінансове становище підприємства; історія підприємства, його звичаї, 

репутація. 

Беручи до уваги перелічені фактори, досить складно виробити певний 

шлях, спрямований на створення позитивного іміджу підприємства. 

Формування іміджу - це складний та відповідальний процес, що передбачає 

вплив значної кількості чинників.  
Під час розробки іміджу варто врахувати такі чинники як:  

- соціологічний (визначення переваг, до яких схильна цільова аудиторія); 

- маркетинговий (пошук і оцінка маркетингових відмінностей і 

особливостей об’єкта); 

- ситуаційний (правильне визначення контексту, в якому відбувається 

подання даного об’єкту); 
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- комунікативний (вдале забезпечення інформаційного впливу з різних 

каналів). 

Для розробки іміджу використовують такі інструменти, як позиціонування, 

маніпуляція, міфологізація, емоціоналізація та візуалізація.  

Позиціонування - створення такого образу підприємства у ринковому 

середовищі, який показує його унікальність та важливість для споживача, 

відрізняється від конкурентів.  

Маніпуляція - використовується для прихованого впровадження у 

підсвідомість людей бажаних асоціацій з тим чи іншим товаром або 

підприємством в цілому.  

Міфологізація - створення історії, в яку підсвідомо бажає вірити цільова 

аудиторія, при цьому без доведення чи перевірки даної інформації, а з довірою 

до суспільної думки щодо даного міфу.  

Емоціоналізація - інструмент, який допомагає у кращому запам’ятовуванні 

позиціонованої інформації у зв’язку з її яскравим емоційним забарвленням 

(наприклад, застосування почуття страху до певного об’єкту або бажання 

тощо). 

Візуалізація - створення візуальних елементів іміджу (товарні знаки, 

логотипи, кольори, форма упаковки тощо). [4] 

Отже, успіх діяльності підприємства залежить не лише від якості продукції 

або надання послуг, що воно виробляє/надає, але і від якості їх подання та 

висвітлення в суспільстві. Імідж допомагає створити навколо підприємства 

вдалий образ, завдяки чому зростає обсяг продажів, з’являються постійні 

клієнти, підвищується рівень прибутковості не лише у поточному періоді, але і 

в стратегічному. Імідж підприємства виступає як один із факторів досягнення 

стратегічних цілей підприємства, а також є важливим інструментом для 

забезпечення його конкурентоспроможності як серед підприємств-аналогів, так 

і в порівнянні із власними результатами минулих звітних періодів. 

В наш час в умовах ринкової економіки позитивний імідж стає необхідною 

умовою досягнення організацією стійкості і позитивного ділового успіху. По-
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перше, він дає ефект значимості підприємством певної сили, тобто, приводить 

до зниження чутливості до перемін в сфері політики та економіки, які 

безпосередньо впливають на будь-яке підприємство. По-друге, захищає 

підприємство від конкурентів і закріплює її позиції . Сформований позитивний 

імідж підприємства забезпечує вільний доступ організації до різноманітних 

ресурсів: фінансових, інформаційних, а для цього потрібно чітко виділити 

етапи формування, вплив чинників зовнішніх і внутрішніх, застосування, при 

необхідності, науково обґрунтованих і перевірених на практиці технологій 

формування іміджу. 
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Нaвeдeнo мeтoди упрaвління oфісoм. Прoaнaлізoвaнo oсoбливoсті пoсaди oфіс-

мeнeджeрa в сучaсних умoвaх. Встaнoвлeнo дoсягнeння мeти oфіс-
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мeнeджмeнту стaє мoжливим чeрeз рeaлізaцію oфіс-мeнeджeрoм і йoгo 

підлeглими низки зaвдaнь у мeжaх відпoвідних функцій. 

Ключoвi слoвa: мeнeджмeнт, oфіс, oфіс-мeнeджмeнт, oфіс-мeнeджeр, 

функції офіс-менеджера, система управління. 

Постановка проблеми. Кaрдинaльні зміни відбувaються в умoвaх 

інтeгрaції у світoвий тa єврoпeйський прoстір, дe сeрeд oргaнізaцій тa устaнoв 

виoкрeмлюється сучaсний oфіс як пoкaзник успішнoї діяльнoсті будь-якoї 

oргaнізaції. Нoві тeхнoлoгії тa стрaтeгії рoзвитку стoсуються сьoгoдні усіх бeз 

винятку сфeр життя тa людськoї діяльнoсті. Нині всe більшoї пoпулярнoсті 

нaбувaє рoзуміння oфісу як кoмплeкснoгo пoняття, щo oбʼєднує бaгaтo 

чинників, з oднoгo бoку, місцe рoзтaшувaння, приміщeння, oргaнізaційнe тa 

тeхнічнe зaбeзпeчeння, інфрaструктурa, з іншoгo – кoлeктив, нaявність 

прoфeсійних кaдрів, психoлoгічнa тa eмoційнa стaбільність, нaявність систeми 

підбoру кaдрів тa мoжливoстeй для підвищeння прoфeсійнoгo рівня 

прaцівників. Цe є цілкoм випрaвдaним, oскільки Укрaїнa пeрeймaє пeрeдoвий 

дoсвід рoзвинутих крaїн тa пeрeбувaє під впливoм прoцeсів глoбaлізaції світу в 

різних aспeктaх суспільнoгo життя – культурнoму, oсвітньoму, інфoрмaційнoму 

тoщo.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тeoрeтичним, мeтoдoлoгiчним i 

прaктичним aспeктaм oфіс-мeнeджмeнту у сучaсній систeмі упрaвління 

присвячeнi прaцi тaких зaрубiжних aвтoрiв як E. Aльтмaнa, В. Бiвeрa, М. 

Хaммeрa,   Д. Чaмпi, Р. Хiтa, Дж. Фулмeрa, I.Блaнкa, В. Кoшкiнa, E. Кoрoткoвa, 

Ю. Бригхeмa, E. Уткiнa, Г. Iвaнoвa, O. Кoвaльoвa, Г. Курoшeвoї, O. Грaдoвa, Н. 

Рoдioнoвoї тa iнших, щo дoзвoляє oпaнувaти цeй дoсвiд тa викoристaти йoгo у 

вiтчизнянiй прaктицi.  

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oснoвних aспeктiв oфіс-

мeнeджмeнту у сучaсній систeмі упрaвління. 

Основний матеріал дослідження. Мeнeджмeнт (упрaвління, кeрувaння) – 

цe прoцeс, спрямoвaний нa дoсягнeння цілeй oргaнізaції зa дoпoмoгoю 

упoрядкувaння пeрeтвoрeнь вихідних субстaнцій aбo рeсурсів (прaці, 



214 
 

мaтeріaлів, кoштів, інфoрмaції тoщo) у нeoбхідні рeзультaти (тoвaри, вирoби, 

пoслуги). Як відoмo, мeнeджeри впливaють нaсaмпeрeд нa гoлoвний eлeмeнт 

oргaнізaції – людeй, кooрдинуючи їхню діяльність. Eфeктивність мeнeджмeнту 

визнaчaється як співвіднoшeння рeзультaтів рoбoти і викoристaних для їх 

oдeржaння рeсурсів. Мeнeджeри, які здійснюють упрaвління нe мaючи 

нeoбхідних нaукoвих знaнь, змушeні пoклaдaтися лишe нa дoсвід, інтуїцію і 

вeзіння. Oднaк дoсвіду бaгaтьoм з них нe вистaчaє. Вoни крaщe прaцюють і 

дoсягaють більш висoких рeзультaтів, якщo вoлoдіють тeoрією мeнeджмeнту і 

вмілo зaстoсoвують свoї знaння нa прaктиці. Зміст прoцeсу мeнeджмeнту, a 

тaкoж йoгo тeoрії мoжнa прeдстaвити як систeму трьoх взaємoзaлeжних і 

взaємoдoпoвнюючих чaсткoвих прoцeсів (підсистeм), виділeних відпoвіднo дo 

трьoх aспeктів – функціoнaльнoгo, прийняття рішeнь, інфoрмaційнoгo [1, с. 86]. 

В свoю чeргу, oфіс-мeнeджмeнт являє сoбoю oдин із видів упрaвлінськoї 

діяльнoсті, oснoвними зaвдaннями якoгo є ствoрeння нaйбільш сприятливих 

мaтeріaльних, тeхнічних, сaнітaрнo-гігієнічних і сoціaльнo-психoлoгічних умoв 

eфeктивнoї рoбoти упрaвлінськoгo aпaрaту, інфoрмaційнoдoкумeнтaційнe 

зaбeзпeчeння мeнeджмeнту підприємствa, плaнувaння, oргaнізaція, 

кooрдинaція, мoтивaція, рoзвитoк і кoнтрoль рoбoти штaбних служб 

(сeкрeтaріaту, кур’єрськoї служби, aдміністрaтивнo-гoспoдaрськoгo підрoзділу 

тoщo). 

Вaртo зaувaжити, щo oфіс – нeжитлoвe приміщeння, щo нaлeжить 

суб'єктoві гoспoдaрювaння, дe рoзміщується йoгo викoнaвчий oргaн, і якe мaє 

пeвну aдрeсу, чeрeз яку мoжнa здійснювaти пoштoвий зв'язoк. В oфісі 

рoзміщeнa штaбквaртирa – місцe, дe знaхoдиться кeрівництвo тa oфіційнe 

прeдстaвництвo фірми. Нaйбільш пoширeним у сучaсних ділoвих кoлaх в 

Укрaїні є рoзуміння oфісу як приміщeння, в якoму рoзміщується кoмпaнія aбo її 

кeруючий пeрсoнaл і співрoбітники, зaйняті у сфeрі упрaвління. Під oфісoм 

тaкoж рoзуміють цeнтр упрaвління бізнeсoм, кoмпaнією [5, с. 21]. 

Рaзoм із пoняттям «oфіс» в йoгo сучaснoму рoзумінні в упрaвлінській 

прaктикці з’явилaся пoсaдa oфіс-мeнeджeрa (office-manager), тoбтo 
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прoфeсійнoгo aдміністрaтoрa, дo oбoв’язків якoгo вхoдять oпeрaтивнe 

aдміністрaтивнoгoспoдaрськe упрaвління тa зaбeзпeчeння діяльнoсті 

упрaвлінськoгo пeрсoнaлу підприємствa.  

Oфіс-мeнeджeр – цe aдміністрaтoр, нa якoгo пoклaдeні різні 

aдміністрaтивні й гoспoдaрські функції, прaцює нe лишe з пeршим кeрівникoм, 

a й з іншими співрoбітникaми тa службaми підприємствa. Тaкoж oфіс-мeнeджeр 

– цe кeруючий oфісoм, тoбтo aдміністрaтивнoю чaстинoю oргaнізaції. Згіднo з 

КВEД ДК 009:2010 Укрaїни з пoвним oнoвлeнням, пoсaдa «oфіс-мeнeджeр» 

відпoвідaє сeкції N (Діяльність у сфeрі aдміністрaтивнoгo тa дoпoміжнoгo 

oбслугoвувaння), рoзділу 82 – aдміністрaтивнa тa дoпoміжнa oфіснa діяльність, 

інші дoпoміжні кoмeрційні пoслуги. Цeй рoзділ включaє нaдaння щoдeнних 

aдміністрaтивних пoслуг, рeгулярних дoпoміжних пoслуг для інших субʼєктів 

зa винaгoрoду aбo нa oснoві кoнтрaкту [3]. 

Сучaсні oфіс-мeнeджeри пoвинні знaти: признaчeння і зaвдaння рoбoти 

oфісу, принципи йoгo зoнувaння, структуру тa oблaднaння oфісу, прaвилa 

кoристувaння oргтeхнікoю, oснoви мeнeджмeнту, сфeру діяльнoсті тa види 

відпoвідaльнoсті прaцівників oфісу, принципи oргaнізaції пoстaчaння oфісу, 

мeтoди стрaтeгічнoгo плaнувaння, цілі, спoсoби і мeтoди прoвeдeння 

кoнтрoльних зaхoдів, мoтивaційні мeтoди тa мoтивaційні стрaтeгії; oснoви 

психoлoгії, ділoвoгo eтикeту, oснoви ділoвoдствa тa стaндaрти спрaв-

вирoбництвa, oснoви eтики тa eстeтики, oснoви трудoвoгo зaкoнoдaвствa, 

прaвилa внутрішньoгo трудoвoгo рoзпoрядку, прaвилa тa нoрми oхoрoни прaці, 

тeхніки бeзпeки, вирoбничoї сaнітaрії тa прoтипoжeжнoгo зaхисту, oснoви 

бухoбліку тa звітнoсті. 

Нaйпрoстішу систeму oфіс-мeнeджмeнту утвoрюють oб’єкт упрaвління тa 

пoв'язaний з ним oргaн упрaвління – суб’єкт. Зв’язки між ними бувaють 

прямими і звoрoтними: прямим зв’язкoм пeрeдaються кeруючі кoмaнди (нaкaзи 

і рoзпoряджeння), a звoрoтнім – відoмoсті прo стaн oб’єктa.  

Суб’єкт упрaвління aбo кeруючa систeмa – фізичнa oсoбa чи oргaнізaція 

(групa oсіб чи юридичнa oсoбa), якa приймaє рішeння тa кeрує прoцeсaми чи 
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віднoсинaми шляхoм здійснeння влaдних впливів нa oб’єкт упрaвління. 

Oснoвoю влaднoгo впливу суб’єкту упрaвління нa oб’єкт є oргaнізaційнo-

рoзпoрядчі, eкoнoмічні тa мoрaльнo-eтичні вaжeлі впливу.  

Oб’єкт упрaвління aбo кeрoвaнa систeмa – цe тe, нa щo спрямoвaний 

влaдний вплив суб’єкту упрaвління (інфoрмaція, люди, прoцeси) [4].  

Нa діяльність oфіс-мeнeджeрa тa рoбoту oфісу впливaють нaступні 

фaктoри, щo рoзпoділюється нa зoвнішнє і внутрішнє.  

Зoвнішнє сeрeдoвищe – фaктoри зa мeжaми oргaнізaції, щo здійснює вплив 

нa її діяльність. Дo зoвнішньoгo сeрeдoвищa віднoсять клієнтів, пoстaчaльників, 

кoнкурeнтів, вищі oргaнізaції aдміністрaтивних тa фінaнсoвих структур, a тaкoж 

eкoнoмічні, пoлітичні, сoціaльні, дeмoгрaфічні тa інші фaктoри.  

Внутрішнє сeрeдoвищe утвoрюється кaдрoвим склaдoм, рeсурсaми, цілями, 

зaвдaннями, тeхнoлoгіями тa ін. 

Мeтoди упрaвління oфісoм клaсифікують:  

– зa мaсштaбaми зaстoсувaння – зaгaльні, щo пoширюються нa всю 

діяльність oфісу, і привaтні, які викoристoвуються дo oкрeмих склaдoвих 

чaстин oфісу aбo, нaвпaки, дo зoвнішньoгo сeрeдoвищa (спoживaчі, 

пoсeрeдники тa ін.);  

– зa рoллю нa різних eтaпaх життєдіяльнoсті oфісу – мeтoди вивeдeння з 

кризи, стaбілізуючі, рoзвивaючі тa ін.;  

– зa ступeнeм oпoсeрeдкoвaнoсті впливу – прямі тa нeпрямі;  

– зa рівнeм узaгaльнeння упрaвлінських знaнь – мeтoди тeoрії тa прaктики 

упрaвління [2, с. 132]. 

Eфeктивний oфіс-мeнeджмeнт мoжнa oхaрaктeризувaти як мeнeджмeнт 

нeзнaчними, гнучкий і нaступaльний, щo нa прaктиці oзнaчaє нaступнe. 

1. Сукупні витрaти нa здійснeння oфіс-мeнeджмeнту мaють бути 

нeзрівняннo мaлі у пoрівнянні з зaгaльними витрaтaми нa oргaнізaцію 

діяльнoсті підприємствa. 

2. Зусилля, щo вживaються у рaмкaх oфіс-мeнeджмeнту, пoвинні бути нe 

тільки підпoрядкoвaні гeнeрaльним плaнoм дій і типoвий упрaвлінськoї 

https://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96
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тeхнoлoгії, a й служити oб'єктивним відoбрaжeнням рeaльнo склaдaється 

ділoвoї ситуaції нa підприємстві тa нaвкoлo ньoгo. 

3. Рішeння, щo вирoбляються oфіс-мeнeджeрoм, пoвинні пoпeрeджaти 

мoжливі нeгaтивні вaріaнти рoзвитку ділoвoї ситуaції, a тaкoж і oкрeмі пoдії «зі 

знaкoм мінус», нaстaння яких у стaні вкрaй нeгaтивнo вплинути нa eкoнoмічний 

стaн підприємствa. 

У кінцeвoму рaхунку, eфeктивність oфіс-мeнeджмeнту склaдaється із 

сукупнoсті функціoнaльних зусиль з aдмініструвaння тa всeбічнoму 

зaбeзпeчeнню пoвсякдeнній діяльнoсті oфісу. 

Дoсягнeння oзнaчeнoї мeти мoжливo зa дoпoмoгoю рeaлізaції в 

рaмкaх стaндaртних упрaвлінських функцій цілoгo ряду прaктичних зaвдaнь, 

щo стaнoвлять сутність діяльнoсті oфіс-мeнeджeрa. З урaхувaнням спeцифіки 

змісту діяльнoсті oфіс-мeнeджeрa мoжнa виділити нaступний ряд функцій: 

a) aдміністрaтивнa (oргaнізaційнo-упрaвлінськa тa кooрдинaційнa); 

б) рeгулятивнa (плaнoвo-звітнa); 

в) кoнтрoльнa (oцінoчнo-oблікoвa); 

г) інфoрмaційнa (кoмунікaційнo-дoкумeнтaциoннaя); 

д) мaркeтингoвa; 

e) гoспoдaрськa (oргaнізaція життєзaбeзпeчeння oфісу) [4]. 

Висновки. Тaким чинoм, oфіс-мeнeджмeнт прeдстaвляє сoбoю 

спeцифічний різнoвид упрaвлінськoї діяльнoсті, суть якoї стaнoвить упрaвління 

(підприємствoм, oргaнізaцією, устaнoвoю, їх oкрeмими структурними 

підрoзділaми aбo прoцeсaми, щo утвoрюють в сукупнoсті пoвсякдeнну 

діяльність підприємствa). Пeрш зa всe, трeбa звeрнути увaгу нa oснoвні критeрії 

oцінки тaкoї діяльнoсті. З причин oб'єктивнoгo хaрaктeру (пeрeвaжнo 

eкoнoмічнoгo) нa пeршe місцe в ряду цих критeріїв вихoдить eфeктивність. У 

вузькoму утилітaрнoму сeнсі eфeктивність oзнaчaє рeнтaбeльність, 

прибуткoвість, відпoвідність рeaльних дoсягнeнь підприємствa oчікувaним 

(зaплaнoвaним). 

https://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
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Звідси випливaє, щo в якoсті мeти oфіс-мeнeджмeнту виступaє йoгo 

eфeктивність, aлe eфeктивність, дoсягaється нe зaрaди нeї сaмoї, a зaрaди 

рeзультaтивнoсті діяльнoсті підприємствa в цілoму, щo зaбeзпeчує, крім іншoгo, 

йoгo пoступaльний eкoнoмічний рoзвитoк і лідeрствo в кoнкурeнтній бoрoтьбі. 

Списoк викoристaних джeрeл 

1.Бліхaр В.В. Oфіс-мeнeджмeнт: нaвчaльнo-мeтoдичний пoсібник. Львів : 

Львівський дeржaвний унівeрситeт внутрішніх спрaв, 2021. 348 с. 

2.Мaтвєєвa Ю.Т. Oфіс-мeнeджмeнт: кoнспeкт лeкцій. Суми : Сумський 

дeржaвний унівeрситeт, 2017.  206с. 

3.Пaрaнчук С.В. Мeтoди упрaвління сучaсним oфісoм. 

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

4.Ткaчeнкo В.М. Місцe oфісу в oргaнізaційній структурі упрaвління. URL: 

http://www.confcontact.com 

5.Шeвчук С.П. Упрaвління сучaсним oфісoм (oфіс-мeнeджмeнт): 

Нaвчaльний пoсібник.  Київ: «Видaвничий дім «Прoфeсіoнaл», Цeнтр учбoвoї 

літeрaтури, 2020.  184 с. 

 
УДК 331.108 

Анастасія Джаламага 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницького торговельно-економічного інституту  

Державного торговельно-економічного університету 

 

СУЧАСНІ ТРЕНДИ  В УПРАВЛІННІ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ 

 

У сучасному бізнесі, що характеризується відкритим доступом до практично 

будь-яких даних, основною проблемою є захист інформації та 

прав на інтелектуальну власність. Проте за умов воєнного стану 

проблематичним стає процес комунікації в сфері управління міжнародним 

бізнесом. 

http://www.confcontact.com/


219 
 

Ключові слова: міжнародний бізнес, зовнішнє середовище, торгова марка, 

маркетинг, стратегічне управління. 

Ні для кого не секрет, що наша країна є аграрною і приблизно на 40% 

забезпечує потреби у аграрній продукції за кордоном. Кількість населення 

Землі постійно зростає, що постійно збільшує загальний попит на продукти 

харчування та сільськогосподарську продукцію. Збільшення доходів на душу 

населення, зростання урбанізації та зростання кількість працевлаштованих 

жінок викликає збільшення попиту та зростання цін на сільськогосподарську 

продукцію, продукти переробки та готові харчові продукти.  

 В умовах розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції 

зростає значення національного конкурентоспроможного органічного 

виробництва. У розвинених країнах світу головними мотивуючими факторами 

органічного виробництва стають вимоги до безпечності продукції та мінімізації 

негативного впливу на довкілля. Розвиток системи органічного виробництва та 

перехід підприємств на органічні стандарти є важливим напрямом підвищення 

конкурентоспроможності всього аграрного сектору України. Попри те, що 

органічне виробництво в Україні існує з 90х років, інституційно держава 

визнала його як таке лише в 2013 році з прийняттям Закону України "Про 

виробництво й обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".  

Саме повільна реакція законодавчої гілки влади на визнання виробництва 

органічної продукції як такої, а також відсутність повної системи відповідних 

підзаконних нормативних документів створюють переду$ мови "не існування" 

органічного виробництва для держави. Загальна площа сертифікованих 

сільськогосподарських угідь в Україні, на яких вирощується органічна 

продукція з кожним роком зростає.  

Станом на 2020 р. вона становила 462,0 тис. га, що на 90,9 % більше 

порівняно з 2006 р. Таке стрімке зростання площ, що обробляються, можна 

пояснити зростанням зацікавленості агропромислових виробників України у 

виробництві органічної сільськогосподарської продукції та продуктів її 

переробки. Розвиток ринкових відносин в України на постійні реформації в 
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аграрному секторі економіки, зокрема у сфері земельних ресурсів призводить 

до зацікавленості власників земельних угідь до збереження та покращення 

якісних характеристик ґрунтів та зменшенні впливу негативних чинників при 

використанні останніх [2].  

Позитивна тенденція зберігається і в зміні кількості підприємств, що 

займаються виробництвом органічної продукції. У 2020 р. їх кількість зросла до 

419 що у 5,2 разів більше порівняно з 2006 р. Важливим моментом при оцінці 

вітчизняного агровиробництва є те, що його розвиток здійснюється з 

мінімальною фінансовою підтримкою держави, а у переважній частині 

"органічного" господарювання взагалі без неї. Для виробників тільки 

проектуються законодавством елементи підтримки щодо фінансової допомоги, 

застосування компенсацій за використання органічних технологій чи 

отримання сертифікатів. Як свідчить світовий досвід, саме фінансова підтримка 

держави стимулює збільшення кількості органічних виробників, розвиток 

ринку органічного агровиробництва, його структури та забезпеченності 

конкурентоспроможності.  

 Коефіцієнт регресії в наведеному рівнянні вказує на те, що середньорічне 

зменшення середньої площі сільськогосподарських угідь у розрахунку на одне 

українське підприємство$виробника органічної продукції становить 136,2 га. 

Коефіцієнт детермінації цього рівняння дорівнює 0,744, що свідчить про 

високий ступінь довіри до прогнозу, складеного за допомогою лінійного 

тренду. На підставі результатів аналітичного вирівнювання середньої площі 

сільськогосподарських угідь українських підприємств$виробників органічної 

продукції та рівняння можна припустити, що середня площа 

сільськогосподарських угідь українських підприємств$виробників органічної 

продукції у 2022 р. наближатиметься до 500 га.  

За останні кілька років Україна стала важливим постачальником органічної 

продукції на ринки розвинених країн світу. Основна органічна продукція, котра 

експортується з України — це зернові, олійні та бобові культури, дикорослі 

ягоди, гриби, горіхи та лікарські трави. 
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 За даними органу сертифікації "Органік Стандарт", головними 11 

країнами-імпортерами (за обсягом) української органічної продукції 

операторів, сертифікованих усіма органами сертифікації, є Нідерланди, 

Німеччина, Великобританія, Італія, Австрія, Польща, Швейцарія, Бельгія, 

Чехія, Болгарія та Угорщина. Українські виробники також експортують свою 

продукцію до США, Канади, Австралії та деяких країн Азії. Загалом, якщо в 

попередні роки експорт до країн Європи складав більше 85%, то за 

результатами 2020 року він зменшився до 73%.  

Водночас розширилась частка експорту до країн Північної Америки (США 

та Канади), вона склала 24%. Розширюється експорт в азійські країни, зокрема, 

Китай, В'єтнам, Індію та Японію, а також здійснено перші поставки органічної 

продукції до Корейської Республіки та М'янми.  

Одним із основних питань розвитку органічного ринку є інституціональна 

ефективність передусім нормативно-правової бази України, щодо забезпечення 

сталого розвитку та конкурентоспроможності українських підприємств, в тому 

числі і на зовнішніх ринках.  

Компетентним органом з питань органічного сільського господарства в 

Україні є Міністерство аграрної політики та продовольства України. З метою 

удосконалення інституційного регулювання органічного виробництва, 

зберігання, транспортування обігу та маркування органічної продукції та 

адаптації вимог органічного законодавства до права ЄС Верховною Радою 

України був прийнятий Закон України "Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (№ 

2496$VІІІ, вступив в дію з 02 серпня 2019 р.). У цьому Законі враховані 

директиви й регламенти ЄС, що дозволяє адаптувати українське законодавство 

до європейського; удосконалено вимоги до виробництва, маркування та обігу 

органічної продукції; та внесено інші вимоги як для виробників так і інших 

потенційних суб'єктів ринку органічної сільськогосподарської продукції та 

органів сертифікації та контролю [6].  
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Українські органічні оператори зазвичай сертифікуються стандартами тих 

країн, куди потенційно вони прагнуть експортувати свою вироблену 

продукцію, або ж сертифікуються за міжнародними стандартами. Серед 

основних систем стандартизації в Україні представлено: Національну органічну 

програму США (NOP), Bio Suisse (Біо Свісс, Швейцарія), Bioland (Біоланд, 

Німеччина), Naturland (Натурланд, Німеччина), COR (Канада), Soil Association 

(Велика Британія) та KRAV (Швеція) та ін.  

В умовах розвитку основних світових тенденцій зростає роль органічного 

агропромислового виробництва у забезпеченні як сталого розвитку 

економічних процесів у державах, так і підвищення конкурентоспроможності 

підприємств, що виробляють та реалізовують органічну сільськогосподарську 

продукцію та продукцію її переробки.  

Для забезпечення розвитку експортного потенціалу органічної 

агропромислової продукції необхідне впровадження передусім ефективної 

інституціональної системи, яка буде забезпечувати як формальні так і 

неформальні умови конкурентоспроможності експорту української 

агропромислової продукції. Загальний обсяг експорту органічної 

агропромислової продукції з України у 2020 році склав 332 тис. т на загальну 

суму 204 млн. дол.  

Загальний обсяг експорту органічної продукції за період 2016—2020 рр. 

збільшився як у натуральному, так і в грошовому виразі відповідно на 35,5 та 

161,5 відсотків. При цьому загальна тенденція до збільшення зберігалася з 2016 

по 2019 рік, а вже в 2020 році відбулося певне зменшення обсягів експорту 

пов'язане з зменшенням підприємницької активності у зв'язку з карантинними 

обмеженнями у зв'язку з всесвітньою пандемією спричиненою вірусом COVID-

19 (абревіатура від англійського COronaVIrus Disease 2019 — коронавірусна 

інфекція 2019 року).  

Розширилась географія експорту української органіки та дещо змінились 

ключові країни-імпортери. Нідерланди, як і раніше, посідають перше місце за 

обсягами імпорту. На другому місці за обсягами та на першому місці за 
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вартістю США. На третьому місці серед найбільших імпортерів — Німеччина. 

Швейцарія, яка посідала в 2019 році третє місце, опустилась аж на десяту 

сходинку. 

Розвиток органічного агровиробництва та вдосконалення ринку органічних 

продуктів в Україні пов'язаний в першу чергу завдяки зацікавленості 

міжнародних партнерів та вдосконаленню конкурентної політики українських 

суб’єктів підприємницької діяльності на міжнародному ринку.  

Одним із таких напрямків розвитку аграрної сфери в Україні є розвиток 

сучасних методів виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема 

органічного (природного) агровиробництва та розвиток ринків збуту як самої 

органічної сільськогосподарської продукції. так і продуктів її переробки.  

Станом на 2020 рік в Україні налічувалося 419 операторів органічного 

ринку, що займаються безпосередньо виробництвом органічної 

сільськогосподарської продукції. Близько 80% української продукції торік 

експортовано на понад $200 млн. Її левова частка йде до країн ЄС, Швейцарії, 

решта — США, Австралії, Канади, країн Азії. 

Дослідження тенденцій розвитку в секторі органічного плодоовочівництва 

Україні та його експортного потенціалу вказує на те, що обсяги виробництва 

органічних овочів, фруктів, ягід та продукції їх переробки зростали з року в рік. 

Тенденцію до зростання демонструє і показник експорту органічної 

плодоовочевої продукції з України переважно до Європи. 

 Розвитку органічного виробництва в Україні, збільшенню експорту 

органічної продукції, на нашу думку, буде сприяти: подальше удосконалення 

інституціональних чинників для функціонування операторів органічного ринку, 

розширення інструментів і масштабів державної підтримки у сфері органічного 

виробництва та обігу органічної продукції, розбудови інститутів громадського 

професійного середовища та консультаційних платформ для навчання, обміну 

професійною інформацією операторів органічного ринку.  

Подальші наші дослідження будуть направлені на отримання пропозицій 

щодо формування інституціональної системи конкурентоспроможного 
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внутрішнього ринку органічної агропромислової продукції України з метою 

його вдосконалення. 

Виділимо низку короткотермінових і негайних завдань, які постануть після 

війни перед українським бізнесом, серед яких основними є: 

 Домовленості щодо гарантій безпеки і нейтрального статусу. 

1. Судове переслідування Росії і притягнення до відповідальності 

винних у цій війні. 

2. Налаштування зв’язку із закордонними діаспорами та повернення 

біженців. 

3. Адаптація санкційної політики. 

4. Пошук і залучення ресурсів для післявоєнної відбудови. 

Якщо ми приймаємо за основу ті загальні домовленості, які стали 

результатом Стамбульських переговорів 29 березня, ми виходимо з того, що 

Україна відмовляється від вступу до НАТО і приймає ту чи іншу форму 

нейтралітету під зовнішні гарантії безпеки. Насправді, немає значення, як саме 

назвати цей статус. 

 Позаблоковість або нейтралітет є цілком прийнятними за умови, якщо 

будуть відповіді на ключові для нас питання: 

- Чи передбачатиме цей статус обмеження на розвиток власного ВПК та 

Збройних сил? Якщо так, він суперечитиме державним інтересам. Україні 

необхідно першим же кроком запобігти появі будь-яких пунктів у мирних 

домовленостях з РФ, які б накладали на нас подібні обмеження. Більше того, у 

якості компенсації за відмову від західної «парасольки безпеки» та як складової 

політики нейтралітету, Україна має наполягати на зобов’язаннях США, 

Британії, Німеччини, Франції, Японії та інших країн НАТО та їхніх партнерів 

щодо створення на території України промислових об’єктів для виробництва 

критичної елементної бази для ВПК. 

- Які саме гарантії безпеки нададуть зовнішні гравці і як буде виписаний 

гарантійний механізм? Якщо це буде повторення «Будапештського 

меморандуму», така угода вважатиметься слабкою і безсилою перед 



225 
 

потенційною новою агресією Росії. Відтак, важливою буде робота над тим, щоб 

міжнародні гарантії безпеки були виписані максимально чітко, мали юридичну 

силу для підписантів і включали військові зобов’язання по захисту України. 

Лише це стане альтернативою «парасольці безпеки» НАТО. 

- Чи передбачатиме цей статус обмеження у зовнішній політиці? Якщо в 

ньому будуть пункти, що обмежують право України здійснювати зовнішню 

політику або мати зв’язки з певними країнами, такий договір є неприйнятним 

для України. Нейтральний статус не має обмежувати право держави на 

самооборону або здійснення зовнішньої політики, навпаки: він має 

розширювати ці можливості. 

Україні варто поставити в центр зовнішньої політики принцип 

«Свободи» — здатності мислити самостійно, приймати рішення самостійно, 

усвідомлювати свою самостійність і незалежність, свободу від чужих концептів 

або наративів. Це дасть змогу оптимізувати зовнішньополітичні ресурси, 

виставити пріоритет у співпраці з країнами, визначити критерії оцінки 

успішності зовнішньої політики, а також визначати, наскільки 

взаємозалежність з іншими країнами\регіонами є критичною або не критичною 

з погляду державних інтересів. 
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У статті розглянуто основні сучасні інструменти розвитку 

конкурентоспроможності та підвищення ефективності міжнародної 

економічної діяльності підприємства, описано мотиви реалізації різних форм 

міжнародної економічної діяльності підприємств, охарактеризовано чинники, 

що підвищують рівень конкурентного середовища підприємства.  
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підприємства, модель, методи, економічний потенціал, конкурентний статус.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Процеси глобалізації ринку та нестабільність 

міжнародного середовища викликають необхідність застосування стратегічного 

управління для забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Стрімкий 

розвиток сучасного ринку та бурхливий вплив науково-технічного прогресу 

посилюють необхідність стратегічного управління розвитком підприємств. 

Міжнародна конкуренція, поширення іноземних товарів на українському ринку, 

зниження конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва 

зумовлюють розгляд сучасних інструментів розвитку конкурентоспроможності 

та підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємств.  

Проблематиці здійснення міжнародної економічної діяльності 

приділяється значна увага багатьох вітчизняних вчених: Бестужевої С. В., 

Васильцева Т. Г.,  Лупак Л. Р.,  Тарнавської Н., Тищенко І., Фатхутдинова Р., 

Чикуркова А. та ін, 

Формулювання цілей статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування 

сучасних інструментів розвитку конкурентоспроможності та підвищення 

ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства в умовах 

бурхливого сьогодення  

Виклад основного матеріалу. Ключовим стрижнем міжнародної 

економічної взаємодії є суб’єкти мікроекономічного рівня, бо саме на цьому 

рівні реалізують свої економічні інтереси виробники товарів та послуг, які 

опосередковують процес інтернаціоналізації господарського життя. На 

мікрорівні діють як суб’єкти підприємницького, так і регулятивного комплексу 

[1, с. 24]. Важливим засобом стимулювання експорту з боку держави є 

забезпечення інформаційної підтримки національних виробників, зокрема 

підприємств малого та середнього бізнесу. 

До видів міжнародної економічної діяльності, які здійснюють в Україні 

суб’єкти цієї діяльності, належать основні складові (рис. 1) [2, с. 126]. 
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Рисунок 1. - Види міжнародної економічної діяльності підприємств 

 

Крім того, до основних видів міжнародної економічної діяльності 

відноситься: 

– наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та 

інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання та 

підготовка спеціалістів на комерційній основі; 

– міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами; 

– кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; 

– спільна підприємницька діяльність із утворенням спільних підприємств 

різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне 

володіння майном як на території України, так і за її межами; 

– підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням 

ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних 

об’єктів власності; 

– організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, 

аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних 

експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили

надання суб’єктами виробничих, транспортно-експедиційних, 
страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, 

посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, 
управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та 

інших послуг

надання суб’єктами виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, 
консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, 

брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, 
аудиторських, юридичних, туристських та інших послуг
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заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на 

формах зустрічної торгівлі; 

– орендні, в тому числі лізингові, операції; 

– операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних 

аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку; 

– роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними 

суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; 

роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами; – 

інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній 

формі законами України [2, с. 127]. 

Українським підприємствам необхідно концентрувати увагу на пошуку 

нових ринків збуту, а для цього в якості основного завдання постає завдання 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції, 

відповідності її якості європейським та міжнародним нормам, підвищення її 

технологічного рівня.  

Основними мотивами для реалізації різних форм міжнародної економічної 

діяльності у підприємств є: розширення сфери діяльності підприємств; бажання 

й можливості створення конкурентоспроможної продукції; спрямованість на 

подолання залежності від кон’юнктури внутрішнього ринку з його 

специфічними характеристиками; вирішення завдань диверсифікації своєї 

діяльності; отримання можливостей доступу до нових технологій та «секретів» 

промислового виробництва; можливість отримання державної підтримки в 

рамках спеціальних програм сприяння зовнішній торгівлі; бажання отримання 

додаткових фінансових ресурсів для вирішення можливих майбутніх проблем 

виробничої діяльності [2, с. 127]. 

В рамках модернізації промисловості слід сконцентрувати увагу на 

впровадженні нових технологій зниження матеріало-, енерго-, фондомісткості, 
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що забезпечить економію витрат на виробництво продукції та дозволить 

підвищити рівень її конкурентоспроможності при високому рівні якості. 

Потенціал конкурентоспроможності підприємства – це комплексна 

порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності 

показників оцінювання можливостей підприємства, що визначають його успіх 

на певному ринку за певний проміжок часу, над сукупністю аналогічних 

показників підприємств-конкурентів [3, с. 106]. 

Важливими чинниками, що підвищують рівень конкурентного середовища 

підприємства на мікроекономічному рівні, є: сприятлива кон’юнктура ринку; 

низькі бар’єри вступу на окремі ринки; зростання кількості суб’єктів 

господарювання. До чинників, що погіршують конкурентне середовище для 

суб’єкта господарювання на окремих ринках, належать: намагання окремих 

суб’єктів збільшити свою владу на ринку, високий ступінь ризику 

підприємницької діяльності, загроза банкрутства, непрофесіоналізм 

менеджерів, низький ринковий потенціал. 

До ключових методів оцінки конкурентоспроможності міжнародної 

економічної діяльності підприємства відносяться моделі та методи: модель 

конкурентної переваги М. Портера; модель продукт — ринок (І. Ансоффа); 

модель накопиченого досвіду; модель життєвого циклу продукту, попиту; 

модель життєвого циклу технологій; метод Бостонської rонсалтингової групи 

(BCG); метод (модель) МсКіnsey; модель компанії Шелл (модель Shell/DPM); 

модель Ноfer/Schendel (ХофераШенделя); метод ADL; метод РІМS. 

Для оцінювання стратегічної позиції підприємства найчастіше 

використовується SPACE-аналіз [3, с. 455]. Це комплексний метод, 

призначений для оцінювання ситуації та вибору стратегій. Його привабливість 

пояснюється також і тим, що дає можливість проаналізувати стратегію 

організації навіть тоді, коли вона існує у неявному вигляді. Річ у тім, що 

підприємство завжди має певну стратегію, вона складається несвідомо, а тому, 

як правило, не обґрунтована належним чином. До того ж, керівники іноді 

приймають рішення, що суперечать їй, витрачаючи час та гроші на боротьбу «із 
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самим собою», тоді як потрібно скористатися прийомами й методами 

стратегічного аналізу та управління. 

У SPACE-аналізі виокремлюють чотири групи системних критеріїв 

оцінювання підприємства (рис. 2). 

 
Рисунок 2. - Групи системних критеріїв оцінювання підприємства за 

допомогою SPACE-аналізу 

Кожен із критеріїв складається з певного переліку факторів, що 

відображаються відповідними показниками. Економічний потенціал 

вимірюється за такими показниками: нормою прибутковості; виробничими 

витратами; рентабельністю вкладеного капіталу; рентабельністю інвестицій; 

обсягами заборгованості; здатністю до підвищення рівня нагромадження та до 

залучення капіталу із зовнішніх джерел тощо. 

Зокрема, система розвитку конкурентного середовища передбачає 

циклічність економічних процесів у суб’єктів конкурентного поля та 

економічну боротьбу за його структурні елементи, що в торговельній діяльності 

відображається зростанням чисельності обслуговуваних споживачів, обсягу 

реалізації, фінансових результатів. Шляхом перерозподілу додаткових 

фінансових ресурсів, зокрема прибутку, конкурентоспроможні підприємства 

стратегічно можуть розвивати ресурсний потенціал та забезпечувати циклічне 

зростання конкурентоспроможності міжнародної економічної діяльності [4, 

с.24-27]. 

економічний потенціал (або «фінансова сила»)

конкурентні переваги

привабливість галузі (бізнес-напрямку)

стабільність середовища (зовнішні умови бізнесу).
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Висновки. Таким чином, успішний вихід підприємств на міжнародні ринки 

залежить від можливостей здійснення технічної модернізації виробництва за 

рахунок інтернаціоналізації виробничих сил. Це може бути реалізовано через 

обмін засобами виробництва і технологічними знаннями, у формі міжнародної 

спеціалізації й кооперації, шляхом виробничого співробітництва, міжнародного 

переміщення виробничих ресурсів; формування глобальної матеріальної, 

інформаційної, організаційно-економічної інфраструктури, що тим самим 

забезпечує процес здійснення міжнародного обміну задля ефективної 

міжнародної економічної діяльності підприємств. 
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COVID-19 та адаптувати до умов військового стану в Україні. Запропоновано 

найважливіші навички, що сприятимуть ефективній роботі підприємства під 

час глобальної кризи. 

Ключові слова: криза, антикризовий менеджмент, управління в умова кризи, 

кризові явища, навички управління. 

На сьогодні в Україні немає такої сфери,  в яку в тій чи іншій мірі не 

відвідала війна. Воєнний час поставив свої виклики перед кожною компанією, і 

збереження бізнесу сьогодні залежить від того, наскільки успішно він долає ці 

виклики. Повномасштабна війна стала викликом для українського бізнесу. 

Компанії та підприємства евакуйовують співробітників, перевозять потужності 

в безпечні або умовно безпечні регіони, волонтерять, підтримують ЗСУ й, 

головне, продовжують працювати.  

Теоретичним та практичним аспектам управління діяльністю підприємств 

в умовах кризи присвячені праці таких відомих авторів, як О. Бабчинська, 

Г. Іванченко, О. Камінська, В. Соколовська та ін. В наукових працях 

розглядаються теоретичні основи і методологічний інструментарій 

антикризового управління підприємством в умовах інформаційної економіки, 

значна увага приділяється теоретичним питанням виникнення, розвитку 

кризових ситуацій, а також практичним аспектам проведення стабілізаційних 

заходів по виведенню підприємства з кризи. 

У зв’язку з початком війни в Україні 24 лютого 2022р. беззаперечно усі 

установи, великі та малі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони 

здоров’я багато інших структур відчули на собі ситуацію, з якою зустрічалися 

тільки на сторінках підручників або інших джерелах, але абсолютно точно в 

житті нікому вона не траплялась раніше – це військовий стан. Саме з 24 лютого 

указом Президента України «Про введення військового стану» №64/2022 був 

введений військовий стан, який радикально змінив  формат існування більшості 

підприємств України. 
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Мета дослідження полягає у дослідженні особливостей діяльності 

підприємств в умовах кризових явищ та узагальнення навичок керівництва 

щодо ефективного подолання криз. 

Те, наскільки швидко та адаптивно суб’єкт підприємства реагує  на 

раптову зміну обставин, залежить збереження його подальшого існування. 

Особливо складно пристосовуватися до реалій війни великим системним 

установам та підприємствам , які мають велику кількість підприємств, 

розташованих на всій території України , а також величезну кількість 

працівників  та  співробітників. 

Керівний склад підприємства має бути взірцем чітких рішень , 

узгодженості дій та підсумків, що приймаються спільно, бути завжди на 

зв’язку, готовий підтримати команду всіма доступними засобами, зберігати 

спокій. Перераховані дії стають величезним підґрунтям для стабільної роботи 

та розумінням працівниками необхідності бути «тут та зараз» та дають 

впевненість на майбутнє. 

Величезне значення наряду з нестандартними управлінськими рішеннями 

має емоційна підтримка персоналу підприємства або організації з боку керівної 

команди. Війна – абсолютно нова та нестандартна подія у житті  кожного 

українця. Стають питання по забезпеченню базових потреб людини, ії особиста 

безпека та безпека її родини, забезпечення можливості  працівниками  робочих 

місць під час «повітряних тривог», урахування комендантської години, 

можлива мобілізація деякої кількості працівників та як наслідок – дефіцит 

кадрів. Також треба мати на увазі, що певна кількість персоналу прийме 

рішення про звільнення  з роботи в зв’язку з виїздом за межі України.  

Криза останніх років на тлі епідемії коронавірусу, яку відчули на собі 

більшість країн та Україна у тому числі , була підготовчою платформою до 

стресових потрясінь усіх галузей економіки та інфраструктури України під час 

війни починаючи з кінця лютого 2022р. Позитивним наслідком пандемії є 

досвід у створенні на більшості підприємств антикризових команд та швидке 

реагування ними на виклики. 
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74 % компаній в Україні мають антикризові команди - такого висновку 

дійшла компанія «EY», одна з найбільших у світі міжнародних компаній, що 

надає аудиторські, консультаційні та юридичні послуги, провівши дослідження 

серед українських компаній, які працюють під час війни. Сьогодні дуже 

важливою стала наявність на підприємстві спеціальної команди експертів із 

чітко розподіленими ролями, що швидко збиратиме й аналізуватиме 

інформацію, оперативно ухвалюватиме рішення та вживатиме необхідних 

антикризових заходів для забезпечення безперебійної діяльності бізнесу з 

мінімальними фінансовими та репутаційними втратами. 

В умовах воєнного стану до традиційних ризиків, що супроводжують 

кризи, додалися ризики фізичної безпеки працівників, руйнування потужностей 

компанії, логістичних ланцюгів тощо. За таких умов наявність антикризової 

команди, що буде координувати діяльність різних підрозділів компанії, є 

просто необхідною. 

Ще до військового вторгнення рф в Україну деякі компанії, створивши 

антикризові команди, готували плани «А», «Б», «В»... на випадок воєнних дій. 

Так, ці команди можуть називатись по-різному, у кожного бізнесу туди можуть 

входити представники різних департаментів, але очевидно, що їхня задача 

схожа - допомогти бізнесу вистояти в ситуації і максимально безболісно 

(наскільки це можливо) продовжити працювати, знайти трамплін, від якого б 

можна було відштовхнутись і рухатись далі. 

Під час COVID-19 деякий компанії мали штаб надзвичайних ситуацій. З 

початком війни таки штаби запрацювали вже зовсім з іншою метою – для 

реагування на ситуацію війни. Така структурна одиниця, як штаб, є одним з 

елементів реагування великої системної компанії на надзвичайні події. Він 

збирається щодня зі швидким оглядом стану справ за попередню добу, 

розглядом гарячих поточних питань та шляхів їх вирішення. 

Головним завданням антикризової команди є мінімізація негативного 

впливу кризових ситуацій на діяльність бізнесу. У компанії «ЕY» визначили 

три стадії кризи та завдання, які виконує ця команда: 
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− у період стабільності - запобігання кризі: моніторинг стану 

підприємства, прогнозування потенційних ризиків і розроблення запобіжних 

заходів; 

− у період кризи - протидія: детальна діагностика ситуації, розроблення 

антикризового плану, розподіл обов'язків між відповідальними особами та 

контроль за дотриманням плану; 

− після завершення кризи - «робота над помилками»: аналіз впливу кризи 

на діяльність підприємства, оцінка ефективності роботи антикризової команди, 

«засвоєння уроків» для протидії кризам у майбутньому. 

Найактивнішою стадією антикризового управління є протидія кризі, що 

вже настала. За таких умов функції антикризової команди, залежно від її 

складу, можуть бути такі: 

− забезпечення фінансової стабільності компанії під час кризової ситуації; 

− упровадження рішень, спрямованих на підтримку постраждалих під час 

кризи співробітників, релокація співробітників; 

− комунікація з працівниками, партнерами, ЗМІ; 

− оцінка фізичних збитків на об'єктах; розв'язання питань, пов'язаних зі 

страховими відшкодуваннями; 

− забезпечення безперервної роботи ІТ-інфраструктури компанії; 

− співпраця з місцевими та національними правоохоронними органами; 

− оцінка ризиків, правомірності антикризових планів та їх юридичних 

наслідків. 

За даними бліцопитування ЕY щодо роботи компаній після початку 

повномасштабної війни на території України, понад 90 % антикризових команд 

мають у складі представників HR- та фінансового департаменту. Із цього можна 

зробити висновок, що в роботі антикризових команд в Україні найвищим 

пріоритетом є розв'язання питань, пов'язаних із персоналом і фінансовим 

становищем компаній. Також більше ніж 70 % компаній 
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Безперечно, ті навички, які  отримали  під час пандемії українці, дійсно 

допомогли більшості підприємств адаптуватись до ситуації під час війни. Перш 

за все, це здатність працювати у віддаленому форматі – від технологічних 

можливостей компанії до організаційних. 

Досвід роботи при пандемії дозволив багатьом підприємствам працювати 

віддалено. Саме це дозволило дуже швидко, гнучко та злагоджено перевести в 

онлайн-режим весь відповідний персонал [2].  

Всі ті практики, компетенції та підходи,  та форми так званого гібридного 

менеджменту, які вдалося виробити під час COVID-19, не лише не втратили 

своєї актуальності зараз, а навіть суттєво допомогли. 

Під час COVID-19, під час  впровадження формату віддаленої роботи, 

багато підприємств та організацій розробили спеціальну програму та системно 

розвивали саме ті напрямки, що необхідні для віддаленої роботи: організаційні, 

технологічні, комунікаційні, навички з охорони праці та правильного 

обладнання робочого місця. Тож за два роки так чи інакше більшість 

співробітників пройшли через цю програму [1].  

Саме формат віддаленої роботи чітко виявляє, хто створює вигляд 

бурхливої діяльності, а хто дійсно працює. Адже основним критерієм 

ефективності є результат. Результативність – серед головних корпоративних 

цінностей. Саме цю навичку – орієнтації не на процес, а на результат – 

підсвітив COVID-19, і саме зараз вона стала ще доречнішою і ще більше 

укріпилася в корпоративній культурі найбільш розвинених компанії.  

Війна підсвітила нові навички. Усі ми по-різному сприйняли ці події. 

Хтось у безпеці у власній квартирі не може впоратись із станом тривожності, а 

хтось між бомбардуваннями рятує людей та проводить зустрічі, під обстрілами 

ходить на роботу, щоб підтримувати економічний фронт України. 

Найважливішими з таких навичок сьогодні є: 

− здатність швидко адаптуватись до мінливого середовища, коли людина 

швидко «перелаштовується», щоб вирішувати нові завдання; 
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− здатність у критичних умовах побачити завдання, які радикально 

відмінні від твої звичних завдань, умов і контексту; завдання, які створюють 

цінність саме зараз; бачити способи їх вирішення, про які не думав ще вчора; 

− здатність організувати навколо себе людей для вирішення цих завдань. 

По суті, це такі люди, які проходять криву Е. Кюблер-Росс до стадії 

прийняття змін та дій максимально швидко. Саме вони в перші дні війни одразу 

стали максимально цінними й корисними для компанії та колег [3]. 

Ще одна важлива риса та компетенція – це сміливість ухвалювати рішення 

та брати на себе відповідальність. У звичайному корпоративному житті за часів 

мирного бізнесу у великій бюрократичній машині, навіть не ухвалюючи 

відповідальних рішень, можна було досить успішно функціонувати. У ситуації 

війни відсутня можливість довго узгоджувати, обговорювати та залучати. У цій 

ситуації необхідно брати відповідальність та діяти. На перший план вийшли 

люди, здатні оцінити ситуацію та ризики, взяти на себе відповідальність за 

рішення та втілювати їх у життя. 

З’явилась гнучкість і толерантність один до одного щодо підтримки 

безперервності процесів. Роль керівника в умовах сьогоденної кризи різко 

змінилася, і на перший план виходять такі компетенції : 

−  швидке реагування на ситуацію, розуміння контексту, висвітлення 

нагальних потреб і проблем – коротко та ясно. 

− комунікація є важливою й необхідною компетенція для керівника як за 

часів COVID-19. Комунікувати, взаємодіяти з командою так, щоб у людей було 

відчуття, що є та стіна, на яку можна спиратися, коли все навколо вибухає та 

палає. 

− вміння будувати нові процеси та практики, змінювати їх. Ця навичка 

швидко стала у пригоді компанії, і ті люди, хто швидко вміє це робити, високо 

цінуються. 

Отже, найважливішими під час глобальної кризи є наступні навички: 

− здатність швидко адаптуватись до мінливого середовища, коли людина 

швидко «перелаштовується», щоб вирішувати нові завдання; 
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− здатність у критичних умовах побачити завдання, які радикально 

відмінні від твої звичних завдань, умов і контексту; завдання, які створюють 

цінність саме зараз; бачити способи їх вирішення, про які не думав ще вчора; 

− здатність організувати навколо себе людей для вирішення цих завдань. 
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Сучасний розвиток внутрішньої торгівлі, який відбувається в умовах 

поглиблення ринкових відносин, лібералізації та демонополізації все більше 

базується на конкуренції. Тому важливим завданням будь-якого підприємства є 

досягнення конкурентних переваг і зміцнення конкурентних позицій. 
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Конкурентоспроможність складається з переліку стратегічних переваг, які 

проявляються на ринку шляхом порівняння його з відповідними конкурентами. 

Саме це зумовлює необхідність формування конкурентної стратегії для вибору 

ефективних напрямків та активізації розвитку суб’єкта господарювання. 

Ключові слова: управління конкурентоспроможністю підприємства, 

конкурентна стратегія, стратегія торговельного підприємства, 

конкурентоспроможність підприємства, стратегія конкуренції, управління 

підприємством. 

Підприємства підходять до вибору конкурентної стратегії швидше 

спонтанно, залежно від обставин, ніж до стратегічного планування процесу. Як 

наслідок, компанії часто змінюють стратегічний курс, що призводить до 

неможливості досягти високих фінансових результатів та забезпечити 

подальший розвиток власного бізнесу.  

Під конкурентоспроможністю розуміється порівняльна характеристика 

здатності підприємства всебічно підвищувати власні конкурентні переваги з 

метою отримання переваги в маркетингу та збуті продукції, що задовольняє 

потреби ринку, забезпечує прибутковість бізнесу. 

Узагальнюючи погляди науковців на розуміння сутності конкурентної 

стратегії (табл. 1), а також враховуючи особливості функціонування 

торговельних підприємств, стає очевидним, що конкурентна стратегія 

торговельного підприємства є логічною відповіддю на необхідність 

забезпечення його ефективна робота за рахунок досягнення динамічної 

рівноваги із зовнішнім середовищем; інструмент формування та утримання 

переваг у конкурентній боротьбі; основа оптимального розподілу та 

ефективного використання ресурсів і зусиль.   

Сьогодні концепція розробки ефективної конкурентної стратегії 

підприємства має достатній рівень теоретичної розробленості. Проте існує 

необхідність конкретизації порядку формування підприємницької діяльності 

конкретного підприємства при плануванні його подальшого розвитку та 

обґрунтуванні відповідної конкурентної стратегії. Значну увагу слід приділити 
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результатам аналізу особливостей конкурентного ринку, на якому підприємство 

реалізує свою продукцію.  

Таблиця 1 - Узагальнюючі погляди науковців на розуміння сутності 

конкурентної стратегії 
Л.Балабанова  Конкурентна стратегія – це глобальний план досягнення 

мети компанії, який передбачає певну поведінку ринка. 
Д. Барабас Конкурентна стратегія – це комплексний план дій для 

збереження позицій ринку, який передбачає або розширення 
ємності ринку, або захист існуючих позицій, або збільшення 
частки ринку на основі існуючої ємності ринку. 

Н.Боровський Конкурентна стратегія - це різновид бізнес-плану, який 
знаходиться в процесі постійного вдосконалення і здатний 
швидко реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього 
середовища. 

А. Воронкова Конкурентна стратегія - це розробка пропозицій на основі 
наявних конкурентних переваг підприємства, які більшою 
мірою задовольнятимуть потреби цільових споживачів, ніж 
пропозиції конкурентів. 

Р. Гранд Стратегія конкуренції - це комплексний план дій 
підприємства на ринку проти конкурентів фірми. Суть 
конкурентних стратегій полягає в тому, що вони допомагають 
підвищити або зберегти позиції підприємства на ринку відносно 
конкурентів. 

Р. Довбуш Конкурентна стратегія полягає в тому, щоб виділитися 
серед інших. Це означає зробити свідомий вибір набору 
унікальних заходів зі створення цінності. Суть стратегії 
складається з двох аспектів: рішення виразити інакше 
традиційні атрибути присутності підприємства на ринку або 
рішення застосувати нові атрибути присутності на ринку. 

М. Долінська Конкурентна стратегія – це комплекс ресурсів і 
можливостей підприємства, що забезпечують конкурентні 
переваги на ринку та досягнення стратегічних конкурентних 
цілей. 

М. Портер Конкурентні стратегії є основними напрямками 
фокусування, бізнес-філософії підприємства з точки зору 
маркетингової орієнтації. Конкурентні стратегії підприємства 
узагальнюють модель поведінки, яка координує та поєднує 
додаткові цілі підприємства та ресурси для досягнення 
довгострокової конкурентної переваги. 

Ф. Котлер Конкурентна стратегія — це концепція та підпорядкована 
система дій підприємства, спрямованих на досягнення 
довгострокових конкурентних переваг; це набір правил 
поведінки в обраних стратегічних сферах бізнесу, якими 
компанія керується для досягнення поставлених цілей у кожній 
сфері в конкурентному середовищі. 
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Чим ширший у підприємства набір переваг і вищі їх якісні характеристики, 

тим більше можливостей для його успішної діяльності на ринку. Конкурентні 

переваги надають компанії унікальні цінності, які формують перевагу над її 

конкурентами. Конкурентна перевага досягається завдяки успішним 

стратегічним діям. Розробка оптимальної стратегії є найважливішою 

передумовою успішної діяльності підприємства на ринку. 

Роздрібний продавець стає конкурентоспроможним, якщо його сукупний 

потенціал відповідає зовнішньому середовищу. При цьому динамічні зміни, що 

відбуваються у зовнішньому середовищі, потребують постійного аналізу та 

коригування за наявними факторами, що впливають на управління 

конкурентоспроможністю підприємства відповідно до обраної ним стратегії [1].  

Управління конкурентоспроможністю підприємства – це діяльність з 

формування управлінських рішень, які в свою чергу мають запобігати 

негативному зовнішньому впливу для досягнення лідерства відповідно до 

поставлених стратегічних цілей.  

Система управління конкурентоспроможністю, на нашу думку, 

характеризується сукупністю взаємопов’язаних елементів, які функціонують у 

часі як єдине ціле, вирішуючи при цьому головне завдання – забезпечення 

можливості досягнення запланованих цілей розвитку підприємства шляхом 

задоволення потреб усіх зацікавлених суб’єктів. економічної діяльності сфери 

торгівлі. 

ауважимо, що рівень конкурентоспроможності підприємства роздрібної 

торгівлі залежить від елементів процесу реалізації товарів, ступеня 

ефективності використання всіх видів ресурсів, ефективності діяльності 

підприємства тощо. Тому для досягнення стабільної позиції на ринку необхідно 

створювати і постійно вдосконалювати механізм підтримки рівня 

конкурентоспроможності підприємства, метою якого є продаж товарів і 

надання послуг, здатних протистояти впливу конкуренції з аналогічними 

товарами і послугами пропонуються іншими суб'єктами роздрібної торгівлі. 

правил поведінки в обраних стратегічних сферах бізнесу, якими компанія 
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керується для досягнення поставлених цілей у кожній сфері в конкурентному 

середовищі. 

Широке поширення отримали матричні методи управління 

конкурентоспроможністю (матриця «Зростання - частка ринку», матриця 

«привабливість галузі - конкурентна позиція»). [3] 

Матриця «Зростання - частка ринку». Бостонської консультаційної групи  

(матриця БКГ) є одним з відомих методів управління 

конкурентоспроможністю. Метод був розроблений у 60-х рр. ХХ століття в 

розвиток концепції «кривої досвіду», що визначає ефективність 

функціонування організації від часу. Даний метод дозволяє приймати рішення 

по вкладеннях, які мають довгострокову перспективу, у фірмі, що виробляє 

різні продукти, які знаходяться на різних стадіях життєвого циклу, мають 

різний темп зростання і різну частку ринку. Провівши за допомогою матриці 

БКГ аналіз портфеля продукції, керівництво може побачити, наскільки він 

збалансований  і прийняти рішення про майбутню долю продуктів (почати 

розширення їх виробництва або ж навпаки припинити виробництво і т.п.) і 

відповідно про капіталовкладення по кожному з продуктів. 

У сучасних ринкових умовах кожному торговельному підприємству при 

плануванні своєї діяльності необхідно керуватися бажанням споживачів 

отримати якісні товари та послуги вчасно. Тому варто зазначити, що система 

сучасних потреб на ринку значною мірою визначає засоби і методи реалізації 

стратегії та напрямів розвитку підприємства роздрібної торгівлі в цілому. 

Стратегія торговельного підприємства – це комплексна програма реалізації 

основних напрямів його розвитку на основі сформованих довгострокових цілей 

господарської діяльності, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, 

використання методів коригування сукупний потенціал при зміні умов 

зовнішнього середовища. 

Процес розробки конкурентних стратегій для роздрібних торговців 

включає наступні етапи (рис.1) 
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Рисунок 1- Процес розробки конкурентних стратегій для роздрібних 

торговців 

 

Метою конкурентної стратегії є здатність суб’єкта господарювання 

визначити сильні та слабкі сторони, оцінити внутрішні ресурси та порівняти їх 

з аналогічним торговим підприємством [2]. У цій універсалі відсутня 

конкурентна стратегія для всіх торгових підприємств, однак аналіз вітчизняної 

теорії та практики дозволив виділити типові конкурентні стратегії розвитку 

підприємств роздрібної торгівлі.  

Мета конкурентної стратегії полягає в тому, щоб дозволити суб'єктам 

господарювання визначити свої сильні та слабкі сторони, оцінити внутрішні 

ресурси та можливості порівняно з аналогічними торговими підприємствами. 

На основі розробленої авторами системи елементів забезпечення 

конкурентоспроможності продавця можна сформулювати ряд рекомендацій. 

Довгострокові конкурентоспроможні підприємства можуть застосовувати 

стратегії, які орієнтують бізнес на радикальні дії шляхом впровадження 

принципово нових продуктів і послуг. Подібна стратегія є оптимальною для 

великих торгових центрів, супермаркетів і універмагів [4]. 

Використання приватних стратегій для конкретних сфер діяльності 

торговельних підприємств дозволяє підвищити їх загальний рівень 

конкурентоспроможності, створити резерв часу, необхідний для розробки та 

реалізації більш ефективної загальної стратегії. Оцінюючи варіанти можливих 

Процес розробки конкурентних 
стратегій для роздрібних торговців 

1. Оцінка позиції, яку 
займає підприємство на ринку; 

2. Оцінка взаємодії 
внутрішніх і зовнішніх 
факторів; 

3. Аналіз стратегічних 
альтернатив поведінки 
підприємства на ринку та його 
розвитку; 

4. Вибір конкурентної 
стратегії, відповідно до ситуації 
на ринку та цілей торгового 
підприємства. 
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дій на конкурентному ринку, варто зазначити, що: ви повинні зосередити свої 

сильні сторони там, де конкуренти демонструють свої слабкі сторони. 

Відповідно, управління підприємством – це свідома та спланована дія щодо 

створення та розвитку конкурентних переваг. Слід мати на увазі, що нова 

стратегія роздрібного торговельного підприємства в умовах конкуренції 

вимагає модернізації відповідної системи управління, певного рівня 

кваліфікації персоналу, його зацікавленості в кінцевих результатах роботи 

тощо.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, конкурентоспроможність 

підприємства – це не результат випадкового збігу обставин, а результат 

цілеспрямованих зусиль як керівників підприємства, так і рядових працівників. 

Вітчизняним торговим компаніям необхідно приділяти значну увагу 

пріоритетності та важливості розвитку своїх внутрішніх можливостей. Їх 

характеристики та механізм вдосконалення є одним із ключових факторів 

конкурентоспроможності. Зростання актуальності проблем управління 

конкурентоспроможністю торговельних підприємств в Україні зумовлене 

насамперед складністю та неоднозначністю процесів становлення ринкових 

економічних відносин та тих зрушень, які відбуваються внаслідок інтеграції у 

світові господарські процеси. 
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У статті досліджено особливості методологій гнучкого управління. 

Проведено аналіз запровадження у світі гнучкої методології Аджайл, що 

показав поширення її впливу в глобальному світі. Переваги прийняття Agile, які 

отримують компанії, що впроваджують гнучку технологію – це насамперед 

здатність управляти мінливими пріоритетами, наочність проєкту, 

узгодження бізнесу з ІТ, моральний дух команди тощо. Водночас є багато 

проблем впровадження цієї методології, однією з основних є організаційна 

культура, що не сприяє змінам та спілкуванню. Методологія Аджайл 

допомагає розвиватися організаціям більше критичного розміру для подібних 

організацій. 

Ключові слова: гнучкі методології управління, конкурентоспроможність, 

методологія Agile, цінності Agile, Agile-стилі, управління проектами на основі 

цінностей Agile.   

Постановка проблеми. Динамічність змін у суспільстві вимагає 

адаптивних технологій в управлінні процесами і в управлінні проектами 

зокрема. Все більшої популярності протягом останнього десятиліття набуває 

методологія Agile. В перекладі з англійської «agile» означає «живий, 

проворний», тому в управлінні проектами цей термін інтерпретують як «гнучкі 

технології в управлінні проектами». Про популярність цієї методології свідчать 

щорічні дослідження компанії Versionone.сom. Згідно опитувань компаній по 

всьому світу, представлених у звіті за 2017 рік [4], Agile підхід вийшов за межі 

IT-індустрії і впроваджується в банківській, фінансовій сфері, сфері 
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консалтингу, юридичних послуг, страхування і навіть (зокрема на заході) в 

державному секторі. Але саме через те, що IT-проекти, в порівнянні з 

проектами в інших галузях, найменш передбачувані і потребують постійних 

уточнень, найчастіше її використовують в ІТ-компаніях. 

Проте, як зазначають консультанти, майже третина проектів, пов’язаних із 

впровадженням гнучких методологій управління, вважаються неефективними  

саме через недостатню злагодженість роботи команди. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам гнучких 

методологій управління присвячені публікації, серед яких можна виокремити 

таких авторів: Масаакі Імаї, Р. Коула, Е. Скотчер, К. Швабер, Дж. Сазерленд, Е. 

Стеллман, Дж. Грин та інших. Також відзначимо звіти, що присвячені аналізу 

ступеня впровадження Agile у світі. Рівень менеджменту може значно 

підвищитися при використанні сучасних гнучких методологій, що 

використовуються сьогодні організаціями-лідерами. Прагнення імітувати 

підприємства-лідери та застосовувати їхніх досвід є достатньо важливим для 

підвищення конкурентоспроможності підприємств України. 

Мета статті. Мета статті полягає в дослідженні світового досвіду 

запровадження гнучких методологій управління та аналізу можливостей їх 

використання для розвитку вітчизняних підприємств та організацій. 

Виклад основного матеріалу. Кожен, хто будь-коли стикався з 

управлінням проєктами, знає, як складно організувати злагоджену роботу 

колективу, а в умовах постійно змінюються вимог щодо результату проєкту. 

Для роботи з подібними проєктами більше орієнтовано метод гнучкого 

управління проєктом Agile. 

Управління проєктами на основі цінностей Agile фокусує увагу на самих 

важливих продуктах, щоб дати можливість створювати їх один за одним і 

робити все більше значущими. 

Гнучкий метод управління проєктом Agile представляє собою кілька 

визначених жорсткими дедлайнами етапів роботи – спринтів, які дозволяють 

команді постійно оцінювати результат виконаної роботи та отримувати відгуки 
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від замовника та інших учасників проєкту. Такий підхід дозволяє миттєво 

здійснювати зміни продукту при виникненні нових вимог [3]. 

Еволюційне управління проєктами і адаптивна розробка програмного 

забезпечення з'явилися на початку 1970-х років. 1970 року доктор Вінстон Ройс 

представив документ під назвою "Управління розвитком великих програмних 

систем". В даному документі критикувалася послідовна технологія. Він 

стверджував, що програмне забезпечення не повинно розроблятися як 

автомобіль на складальної лінії, в якому кожна  деталь додається до послідовних 

фаз. У таких послідовних етапах кожна фаза проекту починається після 

завершення попереднього етапу. Доктор Ройс рекомендував використовувати 

фазовий підхід, в якому спочатку розробники займаються збором всіх вимог 

проєкту, а потім завершують всю свою архітектуру і дизайн, після чого 

займаються записом всього коду і т.д. 

У лютому 2001 року сімнадцять розробників ПЗ зустрілися на курорті 

Snowbird в штаті Юта, щоб обговорити ефективні методи розробки. Разом вони 

опублікували Маніфест про гнучку розробці програмного забезпечення Agile 

[3]. 

Agile в перекладі з англійської означає «спритний, швидкий». Так 

називається і сімейство методологій створення продуктів, базуються на 

чотирьох цінностях, відомих як Agile Manifesto: 

1.Люди і взаємодія важливіше процесів і інструментів. 

2.Працюючий продукт важливіше вичерпною документації. 

3.Співробітництво з замовником важливіше узгодження умов Договору. 

4.Готовність до змін важливіша за проходження початкового плану [5].  

В Agile виділяють три базових принципу гнучкої розробки: 

1.Прозорість. Усі учасники мають розуміти процес. Учасники повинні 

знати загальну термінологію. Учасники проєктної команди повинні мати 

загальне подання про готовності продукту і по яким критеріям оцінити 

готовність. 
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2.Інспекція. Щоб під час виявити відхилення в проєкт, учасникам 

необхідно інспектувати ключові моменти роботи, відстежувати хід досягнення 

мети проекту. Необхідно враховувати, що часте інспектування може 

перешкодити роботи. Інспектування повинні проводити кваліфіковані 

спеціалісти в області гнучкою розробки. 

3.Адаптація. Якщо в ході інспекції було зроблено висновок, що один або 

більше аспектів процесу відхилилися від допустимих норм, а вироблений 

продукт може стати неприйнятним, необхідно внести зміни або в процес, або в 

робіточі матеріали. Зміни необхідно внести чим раніше, тим  краще. Своєчасне 

виявлення помилки та зміна для неї усунення сприяє зменшення ризику 

наступного відхилення від норми [3]. 

Визначено три agile-стилю: 

1."Навчання". Під час навчання кожен спирається закон і правила. 

Необхідно постаратися послабити командне прагнення дізнаватися всі і відразу. 

Таким чином  можна, можливо підтримувати спокій у команді. 

2."Коучинг". При умови добре працюючих agile-практик команда здійснює 

перехід від дотримання правил до прийняттю інших цінностей. 

3."Консультування". Даний стиль буде працювати тоді, коли команда 

повністю засвоїть практики, цінності і принципи [2]. 

Дослідники позначають критерії застосовності Agile, які забезпечать 

ефективне використання даної практики в діяльності організації [1]: 

- Залучення бізнес-замовника (Виділення на боці бізнес-підрозділи 

співробітника, Котрий буде відповідати за продукт, виступати в ролі його 

власника,  приймати підсумковий результат). 

- Команда і її оточення (створіння крос-функціональних команд, які 

включають всі необхідні компетенції, тобто: аналітики, дизайнери, розробники, 

тестувальники, адміністратор автоматизованою системи розміром 5–9 осіб, та 

залучення всіх учасників процесу від виробництва до супроводу). 

- Система та її оточення – архітектура системи має забезпечувати гнучке 

управління вимогами та безпечні часті застосування. 
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Більшість команд розглядають Agile просто як підхід, Котрий постачає 

програмний продукт швидше. Вони імітують Agile. Проводять щоденні 

п'ятихвилинки, поділяють роботу на спринти і збирають досвід користувача. 

Але при цьому не гнучкий підхід до розробки. Хоча вони кажуть, що 

"використовують Agile-методологію", насправді, вони зберігають традиційний 

менталітет, який працював в минулому. 

Agile-методологія втрачає сенс, коли клієнт повинен працювати по чіткому 

бюджету або графіку. Слід також уникати гнучкого підходу, якщо клієнти не 

можуть змінити   зміст проекту, як тільки він стартував. Для того щоб 

сформувати успішну Agile команду мало навчити співробітників та намагатися 

змінити їх мислення ще потрібно правильно оцінити і підібрати колектив, давши 

оцінку кожному співробітнику команди. Це необхідно для виявлення тих 

співробітників, які не підходять і, зрозуміло, це можуть бути добрі 

співробітники, але вони просто не підходять [2]. 

До речі, більшість проєктів з приводу провалу Agile пов'язано саме з таким 

фактором, як відсутність сумісності персоналу. 

Характеристики методології Agile: 

1.Самостійна організація процесу виробництва. 

2.Швидка реакція на зміни. 

3.Передбачуваність. 

4.Розмежування ризиків. 

5.Наявність безперервний і постійною зворотній зв'язку. 

У звіті про застосуванні Agile за 2021 рік і тенденціях в світі від 

"VersionOne" представлені показники, вимірювальні успіх застосування Agile. 

Успіх Agile вимірюється в: 

1.Своєчасному випуску продуктів. 

2.Поліпшення бізнес цінності. 

3.Задоволення замовників/кінцевих користувачів продуктами, що 

випускаються. 

4.Поліпшення якості продукту. 
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5.Збільшення продуктивність. 

6.Збільшення прозорості проєктів. 

7.Збільшення прогнозованості. 

8.Поліпшення процесу [5]. 

Переваги і недоліки Agile представлені в таблиці 1 [1]. 

До загальних ризиків при впровадженні гнучких методологій у діяльність 

компаній відносяться: 

1. Діловий ризик - обумовлений впровадженніям гнучких методологій у 

діяльність організації для створення високотехнологічних продуктів (товарів, 

послуг) без обліку їхньої цінності для користувачів. за оцінкам західних 

експертів, даний ризик насамперед негативно впливає на діяльність 

підприємства. Щоб усунути даний вид ризику, необхідно формування 

міжфункціональних груп, які мають знання не тільки про новітні технології 

виробництва продукції (товарів, послуг), а й про потреби і інтереси споживачів, 

відкрито обмінюються ідеями і проводять мозок-штурм. Команда повинна 

знати колективне та загальне бачення. 

Таблиця 1 - Переваги і недоліки Agile 
Переваги Недоліки 
Легко вносити зміни на будь-

якому етапі розробки проєкту . 
Мінімізація ризиків завдяки 

гнучкою системі внесення змін . 
Кінцева мета чітко не визначена, 

що дозволяє легко адаптуватися до 
змінних вимог. 

Високий ступінь залучення 
виконавців, організаторів і замовників 
проєкту. 

Підвищення командної 
продуктивності. 

Члени команди повинні мати високу 
компетентністю в самих різних областях. 

Гнучкість розробки продукту може привести до 
тому, що він ніколи не дійде до фінальної версії. 

Складність підрахунку підсумкової суми роботи 
(постійне зміна продукту наводить до зміни його 
вартості) . 

Більше часу на взаємодію (тестувальники, 
клієнти та розробники повинні постійно взаємодіяти 
один з другом). 

Підвищені вимоги до клієнтів (будь-який 
недолік участі клієнта впливатиме на якість 
програмного забезпечення та кінцевий успіх).  

 

2. Технічний ризик - даний вид ризику пов'язаний з забезпеченням 

технічної сторони реалізації проєкту необхідним  програмним забезпеченням 

(ПЗ) та технологічним обладнанням. Для зниження технічного ризику 

необхідно застосування сучасних програмних продуктів і технологічного 
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обладнання, що дозволяють максимально швидко і точно проводити процедури 

тестування, валідації, документування і т.д., забезпепечувати зворотний зв'язок і 

можливість  регулярно контролювати всі дії та процеси. 

3. Тимчасовий ризик – пов'язаний із графіком реалізації проекту, 

недостатньо ефективне планування графіка може призвести до затримки 

виконання проекту та до його пізнього (раннього) завершення в порівнянні з 

планованими термінами. Дуже стислі терміни майже не дають права на 

помилку. Тому для усунення даних ного ризику необхідно гнучкіше підходити 

до планування термінів реалізації проєкту, враховувати можливі затримки та 

надзвичайні ситуації та форс-мажорні обставини. 

4. Фінансовий ризик – ризик перевитрати  або недовикористання коштів 

бюджету проєкту. Формування бюджету проєкту має бути засноване на 

кількісній оцінки тимчасових витрат і витрат ресурсів. У разі, якщо реалізація 

проєкту по впровадженню гнучких методологій здійснюється з перевищенням 

бюджету, це в казує на неефективно спланований бюджет, проведення 

незапланованих робіт, неврахований вплив інших факторів, які призвели до 

подорожчання проєкта в порівнянні з первісною ціною. І, навпаки, при 

реалізації  проєкту може виникнути економія, в цьому випадку існує ймовірність 

невиконання будь-якого етапу робіт, що згодом негативно вплине на розвиток 

проєкту. Для усунення даного ризику необхідно на стадії планування  бюджету 

проєкту брати до уваги якомога більше факторів, які можуть вплинути на його 

вартість. В процесі реалізації проєкту необхідно контролювати витрати коштів 

по завершення кожною стадії і вносити своєчасні  коригування. 

Висновки. В цілому, розглянуті ризики більше притаманні західним 

компаніям. В українській практиці впровадження гнучких методологій 

ускладнюється певною спеціфікою, насамперед, обумовленою відсутністю 

вітчизняної теоретичної бази, накопиченого практичного досвіду  і фінансових 

ресурсів. Таким чином, незважаючи на те, що використання методології Agile 

спрямовано на забезпечення гнучкості, адаптивності і підвищення ефективності 

функціонування компанії, вітчизняні компанії на практиці стикаються з  
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безліччю ризиків. Успіх від впровадження Agile багато в чому залежить від 

своєчасного визначення можливих ризиків і розробки напрямів їх усунення. 
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маркетингової концепції в теперішніх умовах. Розглянуто основні принципи 

маркетингу роздрібного підприємства та завдання, на які має спрямовуватись 

концепція маркетингу роздрібної торговельної мережі. 

Ключові слова: маркетингова концепція, торговельна мережа, роздрібне 

підприємство, бізнес-середовище, принципи маркетингу. 

Сьогодні маркетинг є невід'ємною частиною життєдіяльності сучасного 

суспільства. Уявити успішний розвиток бізнесу в довгостроковій перспективі 

без послідовної та систематичної реалізації маркетингової діяльності практично 

неможливо. В основі концепції маркетингу лежить науково обгрунтований 

задум організації діяльності, що спирається на конкретну керівну ідею, 

ефективну стратегію та необхідний оперативний інструментарій для реалізації 

підприємництва. По суті концепція маркетингу є ніщо інше, як система 

основних поглядів, положень та інструментів діяльності фірми, що дозволяють 

якнайкраще задовольняти потреби кінцевих споживачів, швидко і оптимально 

досягаючи при цьому цілей бізнесу. 

Останнім часом все більше набуває актуальності розгляд проблеми 

концепції маркетингу та її подальше застосування в підприємницькій 

діяльності. Практично не існує керівників, які б недооцінювали важливу роль 

маркетингу в сучасному управлінні організацією. Але в той же час практична 

робота його концепцій потребує добре відпрацьованих технологій реалізації, 

тому ця проблема набула розгляду у даній статті. 

Проблема концепцій маркетингу була розглянута багатьма дослідниками, 

серед яких Левітт Т., Кейт Р., Борден Н., Друкер Д., Вонг В. Незважаючи на це, 

ряд питань в теорії та практиці залишилися невирішеними, адже середовище 

бізнесу постійно змінюється, внаслідок чого модифікується маркетинговий 

інструментарій, з’являються нові підходи впливу на ринок.  

Метою статті є виявлення особливостей маркетингових концепцій та їх 

вплив на діяльність торговельного підприємства в сучасному бізнес-

середовищі. 
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Маркетинг торгових підприємств можна розглядати, з одного боку, як 

різновид маркетингу комерційного посередництва, з другого – як самостійний 

напрям маркетингової діяльності. Сьогодні із простого посередника між 

виробниками та споживачами торгівля перетворилася на значну ринкову силу 

завдяки прямій зацікавленості виробників у реалізації товарів, а також 

концентрації збутових мереж споживчих товарів, створенню потужних 

закупівельних центрів тощо. 

На думку Паньківської Ю.М., концепція маркетингу — це система 

виробничих можливостей та цілей, рекламних методів, етичних поглядів, 

вкладених у задоволення потреб споживачів [3, с. 283]. 

Зозульов О.В. зазначає, що маркетингова концепція передбачає успіх 

фірми, який залежить від зусиль компанії у сфері маркетингу. Науковець 

стверджує, що необхідно надавати вигіднішу, порівняно з конкурентами, 

пропозицію на вашому цільовому ринку [1, с. 384]. 

Крім цього, маркетингова концепція підприємства заохочує використання 

даних, які допоможуть зосередитись на потребах та бажаннях клієнтів. У цьому 

будується безпосередньо розробка маркетингових стратегій, які задовольняють 

потреби клієнтів, а й досягають цілей організації. 

Оптово-роздрібні мережі використовують концепцію маркетингу, коли 

спочатку виявляються потреби покупця, а потім реалізуються товари, послуги 

чи ідеї, які їх задовольняють. Маркетингова концепція організації орієнтована 

задоволення клієнтів — чи то сфера B2B чи B2C. Зокрема, концепція 

маркетингу роздрібних торговельних центрів включає зосередження уваги на 

потребах та бажаннях клієнтів. Споживачі мають відрізняти товари компанії від 

пропозицій конкурентів.  

Слід зазначити, для організації торгівлі задоволеність споживача 

обслуговуванням повинна бути не менш важлива, ніж задоволеність придбаним 

товаром. Якщо виробник більшого успіху може змінити свої товар, то торгове 

підприємство може змінити свою пропозицію товару, організувавши додаткові 

послуги. Комплекс послуг може бути дуже різноманітним. 

https://www.calltouch.ru/blog/chto-takoe-b2b-prodazhi-osobennosti-i-tehniki/
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Важливо виокремити той факт, що послуги формують комплекс 

маркетингу роздрібного підприємства. З погляду маркетингу кожен тип 

торговельного підприємства може успішно розвиватися у тому разі, якщо 

краще за інших задовольняє потреби цільових покупців, тобто здійснює 

цілеспрямований добір комплексу послуг. 

Розглянемо основні принципи маркетингу роздрібного торговельного 

підприємства, зокрема, ними є: 

– орієнтація на цільовий сегмент, завоювання певної частки ринку, її 

збільшення; 

– націленість на довгостроковий результат; 

– взаємозв'язок стратегії та тактики з вимогами існуючих та потенційних 

покупців; 

–  розробка комплексу послуг за пропозицією товару; 

– організація системи продажів, підбір основних та доповнюючих товарів; 

–  створення зовнішнього додаткового ефекту продажу [5, с. 69]. 

Концепція маркетингу роздрібного торгового підприємства має бути 

спрямована на забезпечення трьох основних завдань (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Завдання, на які має спрямовуватись концепція маркетингу 
роздрібної торгової мережі 

Отримання прибутку через 
максимальне задоволення запитів 

споживачів

Ставлення до маркетингу як до спільної 
справи, успіх якої залежить від усіх 

функціональних підрозділів підприємства та 
потребує їх структурної та організаційної 

кооперації

Орієнтація на споживача (його 
потреби, запити, смаки тощо)
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Базуючись цих трьох основних принципах, концепція маркетингу 

роздрібного торгового підприємства передбачає концентрацію всіх зусиль на 

задоволенні потреб у першу чергу свого цільового сегмента. Мережа має бути 

налаштована на довгостроковий успіх своєї діяльності; може орієнтуватися на 

створення ефекту масштабу в результаті розширення торгової мережі та обсягу 

продажів, що дозволяє знижувати ціни на товари завдяки закупівлі великих 

товарних партій (невеликі підприємства можуть концентрувати зусилля на 

створенні індивідуального обслуговування для обмеженої групи цільових 

покупців, швидко пристосовуючись до запитів, що змінюються); підприємство 

має сконцентруватися на пропозиції додаткових послуг, що виконують 

функцію підкріплення товару, та вдосконаленні мерчандайзингу [2, с. 99-101]. 

Розглянемо концепцію маркетингової діяльності торговельного 

підприємства в сучасних умовах (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Концепція маркетингової діяльності торговельного 

підприємства 

Вважаємо, що при орієнтації тільки на CRM-систему будь-яке роздрібне 
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підприємство втрачатиме безліч ринкових можливостей, пов’язаних з 

виходом на інші споживчі ринки. Засоби, що підтримують подібний аналіз, 

мають існувати в програмах, що забезпечують планування маркетингу, разом 

із аналітичним CRM-інструментарієм. 

Ми пропонуємо активне використання системи маркетингових 

комунікацій в комплексній системі маркетингу. В сучасних умовах особлива 

увага має приділятися повному використанню Інтернет-ресурсу. Впевнені, 

що у такий спосіб відбуватиметься стимулювання збуту продукції, 

формуватиметься позитивний імідж підприємства та забезпечуватиметься 

зворотній зв’язок від споживачів до продавців. Крім того, Інтернет-

комунікації допоможуть налагоджувати прямі контакти з покупцями 

продукції, виводячи відносини з ними на новий рівень, що дозволить 

одержувати оперативну інформацію про кон’юнктуру ринку й зміни в 

структурі споживчого попиту. 

Підсумовуючи, можна сказати, що маркетингова концепція ґрунтується на 

дослідженні ринку та визначенні потреб клієнтів, оскільки основне завдання — 

задоволення їх потреб. Маркетингова концепція також вимагає від організації 

цілісного підходу та використання всіх ресурсів розробки кращого продукту. 

Не можна назвати одну з концепцій найкращою. Щоб маркетинг став двигуном 

продажів, потрібно підбирати стратегію під конкретні особливості бізнесу: його 

специфіку, масштаб, аудиторію та місце на ринку. Тому найкраще 

використовувати комбінації різних концепцій. Комплексний підхід допоможе 

охопити всі потреби та врахувати максимум факторів. 
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В сучасних умовах нестабільності ринкового середовища найважливішою 

проблемою будь-якого українського підприємства, працюючого на ринкових 

засадах, постає проблема його виживання і забезпечення безупинного 

розвитку, впровадження нових видів технічного обладнання та 

висококваліфікованих кадрів, досягнення високого рівня конкурентоздатності. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, стратегічне 

управління, ринкове середовище, стратегічний потенціал. 

Успішне функціонування підприємств у складному, динамічному і 

невизначеному середовищі вимагає від них мобілізації зусиль по адаптації, 

гнучкості системи управління і виробничої системи, повного і комплексного 

використання потенціалу підприємства і ринку. Сприяти цьому процесові 

покликаний організаційно-економічний механізм підвищення 
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конкурентоспроможності підприємств, та формування стратегічного 

потенціалу.  

Дослідження різних аспектів підвищення ефективності діяльності 

підприємства в умовах нестабільності середовища та впливу стратегічного 

потенціалу на розвиток підприємства здійснили відомі економісти, зокрема:  

А. М. Богатирьов, А. А. Томпсон, І. Ансофф, М. Е. Портер, А. Дж. Стрікленд, 

Л. Є. Довгань, Л. П. Артеменко та інші. Від вміння керівництва організовувати 

процеси всередині підприємства та ззовні, так щоб можливо було 

спрогнозувати попит і забезпечити його конкурентоспроможною продукцією, 

залежить досягнення стратегічної мети підприємства та його ефективний 

розвиток. 

Мета статті полягає у виявленні проблем виживання і забезпечення 

безупинного розвитку підприємства, впровадження нових видів технічного 

обладнання та висококваліфікованих кадрів, досягнення високого рівня 

конкурентоздатності. 

Стратегій у підприємств може бути безліч, але всі вони базуються, в 

основному, на чотирьох стратегічних альтернативах, це: 

1. Обмежений ріст фірми 

2. Ріст 

3. Скорочення 

4. Поєднання будь-яких явищ 

Більшість виробничих підприємств в пореформений період дотримуються 

стратегії скорочення, для якої характерно встановлення ряду рівней цілей 

нижче досягнутого в минулому. Фактично скорочення означає здоровий шлях 

раціоналізації і переорієнтації виробництва, що здійснюється на засадах 

впровадження кількох варіантів: ліквідація, відсікання зайвого, скорочення і 

переорієнтація. Основним же варіантом для товаровиробників в пореформений 

період став варіант відсікання зайвого. 

Сучасне поняття ділової стратегії засновано на уявленні про неї як про 

один з процесів керування організацією з урахуванням перспективи розвитку 



261 
 

подій і адекватної поведінки самої організації. При цьому мається на увазі, що 

стратегія повинна: відбивати філософію фірми; орієнтувати виробничу 

діяльність на запити споживачів; враховувати впливи зовнішнього і 

внутрішнього середовища організації; складатися з різноманітного етапу 

розробки й етапу реалізації; відповідати виклику оточення і дозволяти 

домагатися конкурентних переваг; спиратися на людський потенціал, як основу 

організації; відбивати природоохорнні заходи фірми й екологічні наслідки 

прийнятих їхніх рішень. 

У той же час, стратегія розглядається як довгостроковий якісно визначений 

напрямок розвитку підприємства, що стосується сфери, засобів і форм його 

діяльності, системи взаємин в середині організації, а також її позиції в 

навколишньому середовищі [4]. 

Якщо мета визначає те, до чого прагне організація, що вона хоче одержати 

в результаті своєї діяльності, то стратегія дає відповідь на питання, яким чином, 

за допомогою яких дій вона зуміє досягти своєї мети в умовах конкурентного 

оточення, що змінюється. Таке розуміння стратегії виключає визначеність у 

поведінці організації, тому що стратегія, допомагаючи просуватися у бік 

кінцевого стану залишає волю вибору в ситуації, що змінюється. 

У загальному випадку будь-яка економічна стратегія – це довгостроковий 

план підтримки підприємства в такому стані, яке б відповідало головному 

принципу – ефективності [5]. 

Правильно обрана проблема – половина успіху. Дійсно діагноз 

встановлюється за симптомами, що дають гарантію правильного лікування. 

Вибір стратегій для підприємства умовно можна розділити на три етапи 

(Рисунок 1). 

 Кожний чинник створює конкурентні переваги, які і формують першу 

частину конкурентного потенціалу, тобто досягнуті конкурентні переваги. 

Уперше поняття «конкурентний потенціал» було застосоване як «сукупність 

наявних конкурентних переваг і маркетингових можливостей фірми, що мають 

здатність при сприятливому маркетинговому кліматі трансформуватися в 
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конкурентні переваги підприємства, забезпечуючи йому стійку конкурентну 

позицію на ринку». 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура рекомендаційної альтернативи формування 

стратегічного потенціала 

 

Управління конкурентним потенціалом передбачає спочатку аналіз 

конкурентного середовища, а потім на основі цього пошук необхідних 

можливостей і розробку стратегічної поведінки. В умовах ринкової економіки 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства — запорука його 

комерційного успіху, який, в першу чергу залежить від його конкурентних 

переваг.  

Незважаючи на велику кількість досліджень з даної теми недостатньо 

розробленим залишається питання управління конкурентними перевагами 

підприємств. Разом з тим, найважливішою проблемою для українських 

підприємств на сучасному етапі є проблема їх виживання і забезпечення 

подальшого розвитку.  

В основі її ефективного рішення лежить формування і реалізація 

конкурентних переваг. Конкурентні переваги визначають конкурентну позицію 

підприємства на ринку, що дозволяє їм долати тиск конкурентних сил. 

Доведення і 
виконання 

СТРАТЕГІЧНИЙ  
ПОТЕНЦІАЛ 
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Концепція конкурентної переваги повинна базуватися на попереджувальному, 

превентивному характері тактичних і стратегічних дій фірми в конкурентному 

середовищі [2]. 

Основним джерелом конкурентної переваги є нововведення й інновації. 

Ефективні нововведення значно підвищують конкурентні переваги організації. 

Найбільш типові причини інновацій, які дають конкурентну перевагу, можуть 

бути узагальнені наступним чином [3]. 

За результатами дослідження, можемо сформулювати такі висновки:  

- під конкурентним потенціалом слід розуміти сукупність зовнішніх і 

внутрішніх по відношенню до конкурентного середовища можливостей 

підприємства, реалізація яких створює конкурентні переваги і забезпечує стійку 

конкурентну позицію на ринку. 

- стратегічне управління конкурентним потенціалом може бути 

охарактеризоване як комплекс процесів і засобів розробки і реалізації портфеля 

маркетингових конкурентних стратегій підприємства з метою здійснення 

гнучкого реагування на зміни в конкурентному середовищі і отримання 

конкурентних переваг на довгострокову перспективу.  

- формування конкурентної переваги безпосередньо залежить від стану 

конкурент, ного потенціалу, який, у свою чергу, залежить від якості обраних 

стратегій управління ним. 

Управління стратегічним потенціалом являє собою узагальнену модель 

дій, необхідних для досягнення поставлених цілей в ринковій економіці. 

Конкурентоспроможність розвитку стратегічного потенціалу своєї продукції, 

підприємство може підвищити за рахунок комплексної механізації і 

автоматизації виробництва, раціонального використання виробничих фондів і 

трудових ресурсів та актуальних методів виробництва. 

На стратегічне управління підприємством впливає реально існуючий 

потенціал який керівництво може використати або вдало і забезпечити 

конкурентоспроможність та підвищити ключові фактори успіху або навпаки не 
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використовувати ресурси організації та спиратися тільки на окремий підрозділ 

підприємства та інформацію що від нього виходить. 

Вдосконалення управління стратегічним потенціалом підприємства в 

умовах нестабільності зовнішнього середовища потребує загального вирішення 

та пошуку постійно нових видів досягнення кращого управління існуючим 

потенціалом підприємства [1]. 

Отже, можна виділити кілька ознак, рівень прояву яких у діяльності 

підприємства характеризує його готовність до реалізації підходів стратегічного 

управління та планування, такі ознаки по різному проявляються на 

підприємстві та характеризують конкурентні переваги підприємства у 

визначений проміжок часу, серед таких ознак можна виділити наступні: 

1) Реструктуризація підприємства. Створення підрозділів для 

консультування з питань стратегічного розвитку, що визначатимуть стратегічні 

орієнтири та завдання для їх досягнення. 

2) Конкурентоспроможність підприємства. Вивчення конкурентів, 

визначення конкурентних переваг та слабких місць в діяльності підприємства. 

На підприємстві повинен здійснюватися постійний пошук покращення 

діяльності посилення конкурентних позицій. 

3) Місія організації. Правильно визначена ціль яку бажає досягти 

підприємство у майбутньому за допомогою визначеної місії відіграє важливу 

роль у формуванні стратегії фірми. 

4) Ведення документації. Потрібно чітко слідкувати за правильністю 

ведення документації підприємства для уникнення непередбачених випадків та 

мати чітко структурований план у якому викладається концепція стратегічного 

управління підприємством на певний період часу. 

5) Механізм збору, аналізу та обробки маркетингової інформації. 

Управлінська реакція на зовнішні загрози має випереджати їх появу, за 

допомогою вчасно поданої інформації та виявлення недоліків в діяльності або 

можливих проявів загрози. Керівники організації мають володіти достатньою 

кількістю актуальної інформації для прийняття зваженого рішення. 
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6) Делегування повноважень. Керівник підприємства має вміти делегувати 

повноваження та контролювати хід виконання поставлених завдань з 

урахуванням існуючого потенціалу щоб забезпечити стійкі ринкові позиції. 

7) Залучення зовнішніх консультантів для вирішення специфічних завдань. 

Зовнішні консультанти мають об'єктивну думку та можуть надати дієві 

рекомендації щодо вирішення проблемних питань стратегічного управління на 

підприємстві. 

Розробка механізму покращення управління конкурентноспроможністю 

стратегічним потенціалом підприємства в умовах нестабільності ринкового 

середовища - це логічний крок, який може бути стимульований як з боку 

державного сектору так і з боку підприємницького сектору. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ 

В статті досліджується сутність та зміст маркетингового аналізу як 

теоретичної системи та складової комплексу маркетингу підприємств. В 

прикладному сенсі маркетинговий аналіз за своєю сутністю та змістом 

виступає «творцем» тої інформації, на основі якої менеджмент підприємства 

приймає стратегічні та оперативні рішення. Теорія маркетингового аналізу 

ще формується, в ній наявні дискусійні питання, які вимагають подальших 

досліджень. В статті подаються різні погляди на сутність маркетингового 

аналізу, аналізуються відмінності між маркетинговим аналізом та 

маркетинговими дослідженнями, які достатньо чітко прослідковуються в 

теоретичних підходах, хоча не зовсім чітко проявляються в практичних 

аспектах. При аналізі сутності та змісту маркетингового аналізу необхідно 

також чітко розмежовувати останній з маркетинговим аудитом та 

маркетинговим контролем за критеріями предмету, об’єкту та завдань цих 

складових комплексу маркетингу.  

Ключові слова: маркетинговий аналіз, маркетинговий аудит, маркетингові 

дослідження, маркетинговий контроль, управлінські рішення.  

Маркетинговий аналіз в теоретичному сенсі та в реальній економічній 

діяльності, як відомо, з’явився в Україні відносно недавно, і його поява та 

використання інструментарію в практиці управлінської діяльності обумовлені, 

в першу чергу, динамічністю та нестабільністю зовнішнього середовища, 

зростаючою складністю маркетингових завдань вітчизняних підприємств. В 

науці констатується той факт, що понятійний апарат теорії маркетингового 

аналізу не є досконалим, системно завершеним, тобто розроблений не 

повністю, а тому в сучасних умовах вимагає більш глибоких досліджень. В 
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літературі існують погляди, які репрезентують маркетинговий аналіз як 

різновид економічного аналізу в широкому сенсі, проте також подаються 

підходи, в яких маркетинговий аналіз є виключно складовою комплексу 

маркетингу на підприємстві, та виступає одним із найбільш складних видів 

маркетингової діяльності.  

Часто окремі автори в своїй інтерпретації розглядають маркетинговий 

аналіз по змісту та інструментарію як різновид економічного аналізу, проте 

інтегрований з системою маркетингових досліджень та спрямований на 

маркетингову аналітику, тобто обґрунтування ефективних маркетингових 

рішень менеджментом підприємства [2; 5; 7]. А тому, згідно цих підходів, цілі 

маркетингового аналізу логічно витікають із цілей маркетингового дослідження 

та економічного аналізу.  

З іншого боку фахівці-маркетологи, теоретики і практики наголошують, 

що в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства, маркетинговий аналіз 

якраз і виступає висхідним елементом.  

Польські вчені М. Стрижевська та М. Рушкевіч наголошують: 

«Маркетинговий аналіз є першим елементом маркетингового управління, який 

визначається як сукупність ряду функцій: аналізу, планування, реалізації і 

контролю програм, спрямованих на досягнення цілей організації шляхом 

задоволення потреб клієнтів.  

Таким чином, аналіз є вихідним пунктом маркетингових планів, їх 

реалізації, контролю та верифікації» [9]. Якщо узагальнити вітчизняну 

літературу з даної проблематики, то українські фахівці виокремлюють сутність 

маркетингового аналізу як: «вивчення товарів та послуг, дослідження попиту і 

пропозиції, аналіз поведінки споживачів, вивчення ринкової кон’юнктури з 

метою ефективного просування продукту на ринку» [5].  

Основна мета маркетингового аналізу, на наш погляд, полягає в зборі, 

систематизації та узагальнені інформації для прийняття науково-обґрунтованих 

рішень в умовах невизначеності ринкової ситуації. Об’єктом аналізу в 

маркетинговій діяльності підприємства є, з одного боку – реальні ринкові 
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процеси, включно з споживачами та конкурентами, а з іншого – виробничі та 

економічні можливості підприємства по продукуванню конкретних товарів і 

послуг.  

Але ж вищенаведене визначення маркетингового аналізу правильне 

скоріше щодо його спрямованості, хоча, на нашу думку, все вищенаведене 

відноситься і до сфери маркетингового дослідження. Предметом 

маркетингового аналізу в цьому сенсі розуміють маркетингову діяльність 

підприємства, в цілому, як оперативну, так і стратегічну, тобто ті процеси і 

явища, які розглядаються на якийсь момент часу, а також у своєму постійному 

розвитку [5].  

Зрозуміло, що завдання маркетингового аналізу визначаються його 

змістом та предметом. Як правило, вони націлені на те, щоб об’єктивно оцінити 

стан комплексу маркетингу підприємства за попередній період та встановити 

відхилення по різним показникам, які визначають і процеси маркетингової 

діяльності, і її результативність.  

До завдань також відносять кількісні визначення можливих резервів; 

підвищення ефективності маркетингу на наступний період; розробку 

конкретних заходів по реалізації виявлення можливостей покращення 

маркетингової діяльності; організаційне забезпечення маркетингових структур 

необхідною інформацією для корегування маркетингової стратегії та кількісної 

оцінки маркетингових ризиків [6].  

Кожне окреме взяте підприємство в маркетинговій діяльності позначає для 

себе і в подальшому орієнтується на власні цілі та відповідні завдання 

маркетингового аналізу, які сутнісно визначаються кількісними й якісними 

показниками. До кількісних показників відносять: обсяги продажів, показники 

витрат, частку ринку, обсяг інвестицій тощо.  

Якісні показники визначають міру інноваційності втілення новітніх 

технологій, політику ціноутворення та організацію товароруху, розвиток 

дилерської мережі тощо. Інколи, щоб структурувати та більш повно розуміти 

цілі підприємства будується «дерево цілей», яке виглядає як взаємопов’язаний 
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комплекс визначальної мети маркетингового аналізу та цілей другого, третього 

і наступних порядків. В теорії маркетингового аналізу крім його об’єкту, як 

правило, виокремлюються так звані суб’єкти: маркетингові аналітики, системні 

аналітики, маркетологи, економісти, управлінці.  

Безумовно, визначальними серед них виступають маркетингові аналітики, 

чиє призначення – здійснення системного маркетингового аналізу і 

моніторингу ринкових ситуацій підприємства, тобто постановка цілей і завдань 

маркетингового аналізу, визначення об’єктів, збір, обробка, аналіз первинної та 

вторинної інформації, узагальнення даних сучасними методами і технологіями, 

оформлення результатів аналізу, розробка рекомендацій, які сприяють 

прийняттю оптимальних рішень, контроль за реалізацією пропозицій та 

рекомендацій [7].  

Сьогодні в Україні існує потреба в грамотних, підготовлених 

маркетингових аналітиках, які спроможні системно моделювати та 

прогнозувати зміни ринкових ситуацій та станів, розробляти пропозиції для 

прийняття ефективних стратегічних та оперативних рішень в системі 

менеджмент-маркетингу, а також оцінювати наслідки таких рішень в реальному 

часі на основі сучасних комп’ютерних технологій.  

Результати маркетингового аналізу, як правило, використовуються для 

маркетингової стратегії підприємства, при корегуванні або зміні цієї стратегії, 

для складання короткострокових планів виробничої і маркетингової діяльності 

та оцінки їх виконання, для прийняття рішень по товарам, цінам, споживачам, 

дистриб’юторам тощо та для загальної оцінки менеджментом підприємства 

поточного стану справ.  

В теоретичному сенсі також важливо наголосити, що маркетинговий 

аналіз, його результати та їх використання в діяльності підприємства 

підпорядковані ряду методологічних принципів, які накладають свій відбиток 

на саму процедуру аналізу та є обов’язковими для виконання при організації 

проведенні та практичному використанні результатів маркетингового аналізу. 

Серед таких принципів виокремимо наступні – науковість, системність, 
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достовірність, комплексність, оперативність дієвість, об’єктивність, 

ефективність [6].  

Важливим сутнісним питанням як вже наголошувалось, є співвідношення 

маркетингового аналізу та маркетингового дослідження. Видатний 

американський маркетолог Ф. Котлер під маркетинговими дослідженнями 

розумів: «постійне та систематичне визначення кола даних, необхідних у 

зв’язку з маркетинговою ситуацією компанії, їх збір, аналіз та їх звіт про 

результати.  

І на перший погляд, між маркетинговим аналізом та маркетинговими 

дослідженнями існує багато спільного, наприклад, обидві складові мають на 

меті пошук та розробку заходів з вдосконалення маркетингової діяльності 

підприємства» [8].  

Вищеназвані польські економісти стверджують, що: «дослідження й 

аналіз, виступають етапами в отриманні відповідей на поставлені запитання. В 

прикладному аспекті вони є тими постійними діями, які повторюються, тобто 

одним процесом пошуку відповіді на поставленні питання. Маркетингові 

дослідження включають в себе окремі елементи аналізу, які змістовно можуть 

відрізнятися від маркетингового аналізу, як такого. Наприклад, це буває при 

використанні таких методів дослідження як спостереження, опитування, 

експеримент» [7].  

Відмінності між маркетинговим аналізом та маркетинговими 

дослідженнями можна чітко прослідковувати в теорії, хоча не зовсім чітко вони 

проявляються в практичних аспектах. Наприклад, якщо маркетинговий аналіз 

має справу переважно з інформацією, яка вже існує в певних документах, то 

основним джерелом інформації для маркетингових досліджень якраз і 

виступають експерименти, опитування, експертні оцінки, тестування тощо. 

Крім цього, завдання маркетингового аналізу – оцінювання інформації на 

предмет виявлення маркетингових резервів та ризиків, а маркетингових 

досліджень – встановлення кола даних, їх збір, аналіз та звіт про результати. 

Також, маркетинговий аналіз призначений для розробки маркетингових планів, 
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а маркетингові дослідження проводяться з метою розв’язання вузької 

маркетингової проблеми.  

Маркетинговий аналіз використовує такий головний інструмент як 

порівняння даних в різних проєкціях, обчислення показників та розробка на цій 

основі пропозицій, а головні інструменти маркетингового дослідження – це 

анкети, інтерв’ю, спостереження, якісні дослідження. При аналізі сутності та 

змісту маркетингового аналізу необхідно також чітко відрізняти останній від 

маркетингового аудиту. Аудит виступає як незалежна оцінка стану 

маркетингових справ підприємства. Якщо предметом маркетингового аналізу 

виступають результати маркетингової діяльності, то своїм предметом 

маркетинговий аудит обіймається проблемами оцінки стану інформаційного 

забезпечення, тобто наявністю інформації по аналізу продажів, ефективності 

бізнесу, конкурентів, плануванням, проблем в роботі маркетингового 

підрозділу компанії. Інформація від маркетингового аудиту дозволяє побачити 

політику фірми стосовно різних маркетингових напрямів. 

 Крім цього, основне призначення маркетингового аналізу – це розробка 

маркетингових планів, а аудиту – побудова маркетингових стратегій 

підприємства. До того ж маркетинговий аналіз є інструментом проведення 

маркетингового аудиту [3].  

Маркетинговий контроль виступає як аналітична діяльність, в результаті 

якої менеджмент підприємства бачить неефективні методи управління та 

віднаходить нові, які відповідають новим умовам виживання та розвитку 

підприємства, способи, важелі й інструменти впливу на контрольовані чинники 

зовнішнього та внутрішнього середовища.  

А кінцевим результатом маркетингового контролю є створення 

коригувальних впливів на керовані чинники та рекомендацій по адаптації 

діяльності підприємства до неконтрольованих факторів [1]. Зрозуміло, що в 

прикладному спектрі в маркетинговому аналізі та маркетинговому контролі 

наявні окремі спільні елементи, оскільки аналіз виступає в ролі інструменту 

проведення контролю.  
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Узагальнюючи вищенаведене, необхідно зазначити, що в сучасних умовах 

господарювання, при постійних змінах ринкової ситуації, а, отже, при 

визначені чи корегуванні стратегії розвитку, підприємствам вкрай необхідно 

проводити маркетинговий аналіз, який є тим засобом, що забезпечує 

менеджмент підприємств інформацією про зміни маркетингового середовища з 

метою вдосконалення системи управління, а також для розширення 

можливостей дії усіх резервів, важелів та інструментів підвищення 

результативності діяльності підприємств. Саме тому маркетинговий аналіз 

виступає теоретико-методологічною основою для прийняття стратегічних і 

тактичних маркетингових управлінських рішень, а в практичному сенсі – 

допомагає підприємству формувати більш гнучке виробництво та орієнтувати 

на задоволення потреб споживачів. 
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В статті розглянуто особливості рекламної кампанії у сучасних умовах 

господарювання. Визначено що мають поєднувати цілі рекламної кампанії. 

Встановлено чинники, що впливають на визначення цілей рекламної компанії. 

Проаналізовано етапи планування та реалізації рекламного процесу. 

Визначено фактори, що впливають на розмір рекламного бюджету. 

Визначено основні аспекти плану рекламної кампанії.  

Ключові слова : реклама, рекламна діяльність, рекламна інформація, 

маркетинг, маркетингові комунікації. 

Нині рекламна діяльність становить одну із найпотужніших галузей 

економіки розвинутих країн. Вона об’єднує сотні тисяч рекламних агенцій, 

для яких рекламна діяльність є основною роботою [3, с. 65]. 

В переліку ключових умов ефективної рекламної кампанії визначення її 

цілей займає перше місце. Згідно з моделлю DAGMAR комунікаційні цілі та 

завдання ґрунтуються на моделі комунікативного впливу, який передбачає 

поетапну обробку інформації і визначає цілі реклами як завдання рекламної 

комунікації. Вимірювання ефектів здійснюється у змінних, що виражають такі 

характеристики, як поінформованість, знання властивостей та переваг 

продукту, позитивне емоційне ставлення до товару, уявлення про його імідж 
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та індивідуальність, стимулювання акту покупки тощо. Ідентифікація і 

використання таких змінних рекламного впливу дозволяють: по-перше, 

визначити характер цього впливу (раціональний, емоційний); по-друге, 

конкретизувати завдання реклами як такої, що спрямована на спонукання 

споживача до бажаної поведінки; по-третє, визначити кількісно завдання 

рекламної комунікації, що мають бути перевірені після реалізації рекламної 

кампанії [4, с. 99]. 

Фірма повинна чітко уявляти мету реклами, тобто те, навіщо буде 

проведена рекламна компанія. Мета може полягати у формуванні імені, 

престижу фірми, з тим щоб згодом мати міцні позиції на ринку. Метою може 

бути збут товару. Інакше кажучи, цілі можуть бути економічними та 

неекономічними [2, с. 167]. 

Цілі рекламної компанії мають поєднувати в собі [2, с. 167]: 

1) Формування сприятливого образу фірми. 

2) Поширення інформації про продукт. 

3) Упізнання товарного знаку. 

4) Довіру до продукції фірми. 

Реально на визначення цілей рекламної компанії впливають чинники, 

зазначені на рисунку 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Чинники, що впливають на визначення цілей рекламної 

компанії [2, с. 168] 
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Планування та реалізація рекламного процесу складаються з таких 

етапів [3, с. 66]: 

− дослідження товарів підприємства й конкурентів, діяльності 

продавців, вивчення потреб покупців; 

− визначення та розробка цілей рекламної комунікації на засадах 

загальних цілей підприємства та прийнятої ним стратегії маркетингу і 

маркетингових комунікацій; 

− визначення методу розрахунку та безпосередня розробка бюджету 

рекламної компанії; 

− визначення концепції рекламного звернення та окремих тем. 

− вибір засобів та носіїв реклами; 

− конкретизація завдань рекламних звернень з урахуванням вибраних  

засобів та носіїв реклами; 

− вибір жанрів та форм рекламних звернень; 

− розробка загального бізнес-плану комунікацій та його невід’ємної 

частини – рекламної діяльності підприємства; 

− створення рекламних звернень (визначення творчих підходів, 

написання тексту або сценарію, розробка оригінал-макета); 

− розміщення рекламних звернень у засобах масової інформації; 

− контроль за ходом показу рекламного звернення цільовій аудиторії, 

вимірювання ефективності цього показу та оперативне коригування ходу 

показу (за необхідності). 

План рекламної компанії здебільшого містить [2, с. 168-169]: 

1) Завдання рекламної компанії та кошторис витрат на рекламу. 

2) Обґрунтування первісних даних (як поточного ринкового стану 

об’єкта рекламної компанії та її продукту). 

3) Рекламну стратегію відповідно до завдань стратегічного 

маркетингу. 

4) Тактику реклами, послідовність використання тих чи інших ЗМІ. 
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5) Пропоновані рекламні звернення – текстові матеріали, художнє 

оформлення, технічне забезпечення, паблік рилейшн, PR-звернення. 

6) Бюджет рекламної компанії: методологію створення та надання 

фінансових коштів, витрати на рекламу в різних ЗМІ, представницькі витрати 

та витрати на проведення   PR-заходів, графіки виплат за рекламу протягом 

усієї рекламної компанії. 

 
 

Рисунок 2 - Основні аспекти плану рекламної кампанії [2, с. 168-169] 

 

Щоб розробити ефективний план рекламної компанії необхідно мати 

значну кількість інформації, зокрема [1, с. 132]: 

− характеристику обсягу продажу певного продукту; 

− характеристику ринку покупців; 

− характеристику товару та його ціни; 

− характеристику ринку продавців певного продукту чи послуги; 

− характеристику прибутку; 

Ця інформація дає нам змогу аналізувати становище фірми на ринках 

збуту та етапи життєвого циклу її продукції чи послуги. 
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Для розробки плану рекламної компанії потрібно звернутися до даних 

рекламних досліджень з урахуванням поточної маркетингової ситуації на 

ринку, а саме [1, с. 133]: довідкові дані про конкурентів фірми; довідкові дані 

про продукцію фірми; довідкові дані про атрибути продукції фірми та 

конкурентів; фактичні дані про витрати конкурентів на товаропросування; 

фактичні дані про обсяги продажу та витрати на товаропросування фірми (не 

менше чим за рік); перелік носіїв реклами. 

 

 
 

Рисунок 3- Данні рекламних досліджень з урахуванням поточної 

маркетингової ситуації на ринку  [1, с. 133] 
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аудиторії та цільового ринку, основна й другорядна цільова аудиторія, їх 

демографічний, психографічний, і поведінковий аспекти) [2, с. 168].  
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Цей етап вимагає конкретизації цільової аудиторії відносно цілей 

реклами, оскільки цільова рекламна аудиторія не завжди співпадає з цільовим 

сегментом, а часто є підмножиною цільового ринку. В межах цільової 

рекламної аудиторії слід розрізняти такі групи: споживачі; потенційні 

споживачі; покупці товарів конкретної марки; покупці товарів марок 

конкурентів; посередники; дистриб’ютори; представники оптової та 

роздрібної торгівлі; особи, що мають можливість впливати на прийняття 

рішення про покупку (суб’єкти приписів-настанов, порадники, лідери 

референтних груп тощо) [4, с. 101]. 

Третім етапом планування рекламної кампанії є розрахунок бюджету . 

У деякому розумінні вся адміністративна діяльність (огляд проведених 

засобів, контроль тих, що проводяться, і планування майбутніх) зосереджена 

навколо бюджету. Розроблення бюджету сприяє точнішому плануванню, 

найвигіднішому розподілу ресурсів і допомагає тримати витрати в певних 

рамках [5, с. 246]. 

Фактори, що впливають на розмір рекламного бюджету [5, с. 246]: 

− об’єм і розміри ринку; 

− роль реклами в комплексі маркетингу; 

− етап життєвого циклу товару; 

− диференціація товару; 

− розмір прибутку і об’єм прибутку; 

− затрати конкурентів; 

− фінансові ресурси. 

Всі вище перечисленні фактори взаємозалежні та взаємопов’язані один 

від одного і можуть постійно змінюватись, тому при розрахунку бюджету їх 

потрібно розглядати як єдине ціле. 

Крім того, універсального методу визначення як реклами, так і 

комунікаційної діяльності взагалі не існує. Тому за аналогією щодо, 
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наприклад, визначення місткості ринку в конкретних компаніях, 

підприємствах, фірмах, установах це теж зробити не можливо [2, с. 117]. 

Існують різноманітні маркетингові підходи до визначення бюджету 

рекламної кампанії, які передбачають використання таких методів: 

залишковий метод; залежно від цілей та завдань; нарахування бюджету у 

відсотках від очікуваних обсягів збуту; метод визначення бюджету на основі 

планування витрат на одиницю товару; метод конкурентного паритету; 

математичні методи планування бюджету тощо. Всі підходи умовно можна 

розділити на фінансові та маркетингові. Фінансові підходи базуються на 

кількісному визначенні бюджету з урахуванням рентабельності 

комунікаційної діяльності, але вони майже не враховують зворотної реакції 

споживача. Маркетингові підходи до визначення бюджету більше орієнтовані 

на визначення залежності між рівнем витрат на рекламу та їх впливом на 

продажі. При плануванні вони потребують докладної інформації про 

показники, які дозволяють визначити змінні реакції ринку під впливом 

реклами [4, с. 110-111].  

Формування бюджету РК – це також складна процедура узгодження 

інтересів різних бізнес підрозділів компанії, що вимагає не тільки визначення 

ефективності використаних коштів, а і поточного контролю процесу в процесі 

його розроблення . 

При появі принципових розбіжностей у бюджеті рекламної кампанії, 

узгодження має відбуватися не тільки на рівні вищого керівництва, а і на рівні 

керівництва всіх функціональних підрозділів та бізнес напрямків. Якщо 

розбіжності мають серйозний характер, то досягнення компромісу може 

потребувати більше роботи та часу. Для цього бюджет рекламної кампанії 

повинен мати резерви гнучкості – тобто нараховувати певну кількість 

резервних коштів, які можуть знадобиться у процесі реалізації рекламної 

кампанії при загрозі ринкового середовища та збільшенні рівня їх впливу на 

бізнеспроцеси компанії [4, с. 120, 6]. 
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Після того, як бюджет на рекламу сформовано, слід переходити до 

наступного етапу рекламної компанії, а саме до розроблення концепції 

рекламного звернення (повідомлення). 

 Рекламне звернення – це засіб надання інформації комунікатора 

одержувачеві, який має конкретну форму (текстову, візуальну, символічну і 

т.д) і надходить до адресата за допомогою конкретного каналу комунікації. 

Рекламне звернення є центральним елементом усієї реклами, основним 

інструментом досягнення цілей рекламної діяльності [5, с. 150]. 

У сучасних умовах господарювання можна виділити десять основних 

критеріїв ефективної реклами [5, с. 327-329, 6]: 

Реклама повинна привертати увагу споживачів. Значить, їй необхідно 

володіти такою силою дії, щоб на неї звернув увагу цільовий ринок. Без 

сприйняття не може і бути мови у відповідь про яку-небудь реакцію. Проте 

реклама деколи не тільки захоплює, а й дратує покупця, що несприятливо 

позначається на обсягу продаж рекламованого товару. 

Реклама повинна бути зорово розроблена. Саме від того, наскільки 

цілісний зоровий образ тексту та ілюстрації, залежить і ступінь привабливості 

даної реклами для споживача, що, звичайно ж, має велике значення для 

рекламованого товару. Покупцеві повинно бути все ясно з першого погляду, 

інакше він просто пройде мимо повідомлення. Так, надмірно ускладнена 

реклама не зможе подолати бар’єрів сприйняття і зацікавити покупця. 

Реклама повинна бути концентрованою. Іншими словами, в 

повідомленні допускається не більше 1-2 стверджень про переваги тієї або 

іншої продукції. Дослідження показали, що реклама, яка містить у собі дуже 

багато відомостей, погано сприймається споживачем. Вважається, що 

найефективнішим методом рекламного обігу є унікальна торгова пропозиція 

(УТП). 

Реклама повинна бути зрозумілою і достовірною. Для її успішного 

сприйняття дуже важливо, щоб повідомлення, укладене в ній, було складено 

мовою споживача і не мало яких-небудь чужих, неясних елементів. Так, якщо 
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фармацевтичну продукцію рекламувати виключно медичною мовою, із 

залученням відповідної вузькоспеціальної термінології, то навряд чи подібний 

препарат знайде свого покупця. Крім того, рекламна інформація вимагає 

підтвердження незаперечними і достовірними фактами. 

Реклама повинна викликати у споживача тільки позитивні емоції. Якщо 

цього не відбувається, то в споживача складається неприйняття як самого 

товару, так і пропонуючої його фірми.  

Реклама повинна бути витримана в єдиному стилі. Але стиль 

рекламного повідомлення не повинен різнитися із стилем рекламної марки. 

Наприклад, при просуванні продукції, що славиться насамперед тривалістю 

свого служіння, в рекламі слід обов’язково вказати саме на цю перевагу.  

У рекламі повинна зберігатися єдність стилю. Дослідження показали, 

що, наскільки довго реклама того або іншого продукту витримується в 

єдиному стилі, настільки підвищується ефективність попиту. Не можна різко 

змінювати стиль реклами, спосіб її здійснення, інакше це не найсприятливіше 

відобразиться на іміджі марки. Потрібно значно більше часу для того, щоб 

реклама набридла споживачеві, ніж вважають деякі менеджери, оскільки 

покупця не цікавить просування товару, а значить, він менше уваги приділяє 

змінам у тій чи іншій рекламі. 

Реклама не повинна входити в резонанс зі світом споживача. Іншими 

словами, рекламний обіг повинен відповідати реальності, в якій вимушений 

існувати покупець. Так, вона повинна створюватися залежно від країни, де 

згодом буде представлена, контингенту, на якого орієнтована продукція, а 

також відображати загальноприйняті ідеали споживачів певного регіону. 

Реклама має відображати певні відмітні переваги продукції. Тобто 

рекламний обіг покликаний донести до споживачів, чому їм доцільніше 

вибрати саме цей продукт або послугу. Якщо останні, судячи з реклами, не 

несуть у собі якої-небудь відмітної ознаки, то можна з упевненістю сказати, 

що фірма, яка пропонує продукцію, незабаром зазнає істотних збитків. 
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У рекламі на перший план повинні виступати образи, а не слова. Так, 

помічено, що за допомогою образів можна набагато ефективніше донести до 

споживача складний оборот. Зображення, як правило, найбільше підходить до 

цієї ролі. Тут споживачеві вистачає декількох хвилин, щоб схопити суть 

повідомлення. 
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У стaттi прoaнaлiзoвaнo тa oбґрунтoвaнo oсoбливoстi oцiнки eфeктивнoстi 

iннoвaцiйнoї дiяльнoстi пiдприємств. Визнaчeнo, щo oбрaнi пiдприємствoм 
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мeтoдичнi пiдхoди дo oцiнки iннoвaцiйних прoцeсiв визнaчaють рiвeнь 

eфeктивнoстi її прoвeдeння. Прoaнaлiзoвaнo oснoвнi вимoги, які мaє 

зaдoвoльняти систeмa пoкaзникiв дiaгнoстики eфeктивнoстi iннoвaцiйнoї 

дiяльнoстi пiдприємницьких структур. 

Ключoвi слoвa: iннoвaцiї, iннoвaцiйнa дiяльнiсть, ефективність, показники 

ефективності, eфeктивнiсть iннoвaцiйнoї дiяльнoстi. 

Пiдприємницькi структури в oстaннi рoки змушeнi прaцювaти в кризoвих 

умoвaх, пристoсoвувaтись дo них, знaхoдити шляхи змeншeння тa нiвeлювaння 

нeгaтивнoгo впливу криз, спричинeних глoбaлiзaцiйними прoцeсaми у свiтi, 

нeстaбiльним пoлiтичним тa eкoнoмiчним стaнoвищeм Укрaїни, пaндeмiєю 

COVID-19, вiйнoю в Укрaїнi, вiдсутнiстю сoцiaльнo-вiдпoвiдaльнoї пoвeдiнки 

iннoвaтoрiв тoщo. Тoму пoбудoвa, пiдтримкa тa зaстoсувaння дiєвих стрaтeгiй 

тa iнструмeнтiв для дiaгнoстики eфeктивнoстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi є 

вaжливим eлeмeнтoм тa пaрaмeтрoм eфeктивнoстi дiяльнoстi пiдприємницьких 

структур. В iншoму випaдку, при зaпрoвaджeнi пiдприємствoм пoлiтики 

aнтикризoвoгo мeнeджмeнту, кoли вiдсутнi iнструмeнти вимiрювaння тa 

дiaгнoстики рiвня eфeктивнoстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi, пoстaє прoблeмa 

нeмoжливoстi тoчнoгo визнaчeння рeзультaтiв, якi oтримaнi пiдприємствoм. Цe, 

бeз сумнiву, пeрeшкoджaє упрaвлiнськoму прoцeсу нa пiдприємствi, пoслaбляє 

кoнкурeнтнi пeрeвaги тa мoжливoстi дoтримaння прioритeтiв iнклюзивнoгo 

рoзвитку eкoнoмiки, змiцнeння ринкoвoї пoзицiї пiдприємницьких структур й 

пoтeнцiйнi мoжливoстi дивeрсифiкaцiї iннoвaцiйнoї дiяльнoстi. 

Прoблeми тeoрeтичнoгo oбґрунтувaння oцiнки eфeктивнoстi iннoвaцiйнoї 

дiяльнoстi знaйшли вiдoбрaжeння в рoбoтaх тaких вiдoмих зaрубiжних тa 

вiтчизняних нaукoвцiв: Й. Шумпeтeр, Х. Хaртмaн, Г. Рiггс, Д. Тiдд, П. Друкeр, 

В. Хiппeль, Р. Рaтвeлл, Ю.В. Якoвeць, A.A. Хaрин, Т.O. Фрaнчук, Т.С. 

Мeдвeдкiн, I.В. Кoсмидaйлo, Н. П. Зaвлiн, A.В. Вaсильoв тa бaгaтo iнших. 

Oднaк, в нaукoвих прaцях нe iснує єдинoгo пiдхoду щoдo рoзв’язaння цiєї 

прoблeми тa її склaдoвих. 
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Мeтoю даної статті є oбгрунтувaння oснoвних aспeктiв oцiнки 

eфeктивнoстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi пiдприємствa. 

Iннoвaцiї – нoвoствoрeнi (зaстoсoвaнi) i (aбo) вдoскoнaлeнi 

кoнкурeнтoздaтнi тeхнoлoгiї, прoдукцiя aбo пoслуги, a тaкoж 

oргaнiзaцiйнoтeхнiчнi рiшeння вирoбничoгo, aдмiнiстрaтивнoгo, кoмeрцiйнoгo 

aбo iншoгo хaрaктeру, щo iстoтнo пoлiпшують структуру тa якiсть вирoбництвa 

i (aбo) сoцiaльнoї сфeри [2, с. 6]. 

 Iннoвaцiйнa дiяльнiсть – спрямoвaнa нa викoристaння i кoмeрцiaлiзaцiю 

рeзультaтiв нaукoвих дoслiджeнь тa рoзрoбoк i зумoвлює випуск нa ринoк 

нoвих кoнкурeнтoздaтних тoвaрiв i пoслуг [1, с. 65].  

Iннoвaцiйнa дiяльнiсть мoжe бути пoв’язaнa з рeaлiзaцiєю iннoвaцiйнoгo 

прoeкту, яким пeрeдбaчaється рoзрoбкa, вирoбництвo i рeaлiзaцiя iннoвaцiйнoгo 

прoдукту i (aбo) iннoвaцiйнoї прoдукцiї. Тoбтo iннoвaцiйний прoeкт – кoмплeкт 

дoкумeнтiв, щo визнaчaє прoцeдуру i кoмплeкс усiх нeoбхiдних зaхoдiв (у тoму 

числi iнвeстицiйних) щoдo ствoрeння i рeaлiзaцiї iннoвaцiйнoгo прoдукту i (aбo) 

iннoвaцiйнoї прoдукцiї. 

Бaзoвим пiдхoдoм дo oцiнки eфeктивнoстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi є 

рeзультaтивний пiдхiд, aджe кiнцeвим рeзультaтoм дiяльнoстi є oтримaння 

нaдприбутку вiд рeaлiзaцiї iннoвaцiй. Eфeктивнiсть дoцiльнo визнaчaти як 

дoсягнeння мaксимaльнo мoжливoгo рeзультaту вiд ствoрeння, впрoвaджeння тa 

кoмeрцiaлiзaцiї нaукoвих рoзрoбoк (рeзультaту-iннoвaцiї). Oтжe, eфeктивнoю 

ввaжaється iннoвaцiйнa дiяльнiсть, якщo її рiвeнь рeзультaтивнoстi дoсягaє 

100%, oднaк нa прaктицi цьoгo рiвня нe мoжливo дoсягти, тoму йoгo ввaжaють 

eтaлoнним пiд чaс визнaчeння eфeктивнoстi. 

Oсoбливoстi oцiнки eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi 

пiдприємств вiдрiзняють їх вiд визнaчeння eфeктивнoстi iншoї дiяльнoстi, a 

сaмe [3, с. 88]:  

1. Oцiнюючи eфeктивнiсть iннoвaцiй, нeoбхiднo врaхoвувaти нe тiльки 

зaгaльний дoхiд (кoрисний рeзультaт), який мoжнa oтримaти зa вeсь пeрioд 

кoриснoгo викoристaння нoвoввeдeнь, aлe i йoгo прирiст пoрiвнянo з aнaлoгaми. 
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Пoрiвняльнa oцiнкa eфeктивнoстi нoвoввeдeння сприяє вибoру 

нaйoптимaльнiшoгo вaрiaнту з числa мoжливих i визнaчeння йoгo впливу нa 

eкoнoмiчнi пoкaзники гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємствa.  

2. Oцiнюючи eфeктивнiсть iннoвaцiй, нeoбхiднo прoвeсти рoзпoдiл, як 

трaнсфoрмуються нoвoввeдeння, aджe нa пoчaтку ствoрeння iдeя зaвжди є 

чимoсь нoвим, a нa вихoдi пeрeтвoрюється aбo в iннoвaцiю, aбo в 

удoскoнaлeний прoдукт. Тaкий рoзпoдiл пoв'язaний з тим, щo хaрaктeристики 

вдoскoнaлeнoгo прoдукту вжe здeбiльшoгo вiдoмi, a нaтoмiсть iннoвaцiї 

oкрeслeнi нeчiткими хaрaктeристикaми.  

3. Мeтoди oцiнки eфeктивнoстi iннoвaцiй ґрунтуються нa систeмi 

oцiнoчних пoкaзникiв, урaхoвуючи iнтeрeси дeржaви, вирoбникiв, спoживaчiв, 

iнвeстoрiв, вiдoбрaжaючи нeoбхiднi пoкaзники для кoжнoгo з них з 

урaхувaнням рoлi кoжнoгo з eлeмeнтiв у прoцeсi прoвeдeння iннoвaцiйнoї 

дiяльнoстi.  

4. Мeтoди oцiнки eфeктивнoстi iннoвaцiй пoвиннi мiстити пoкaзники, якi 

вiдoбрaжaють iнтeгрaльний (зaгaльний) eфeкт вiд ствoрeння, вирoбництвa i 

eксплуaтaцiї нoвoввeдeнь. Тaкий пiдхiд дoзвoляє дaти узaгaльнюючу 

(кoмплeксну) oцiнку eфeктивнoстi нoвoввeдeння i прoвeсти рoзпoдiл здoбуткiв 

кoжнoгo eлeмeнтa пiд чaс впрoвaджeння iннoвaцiй.  

5. Для iннoвaцiйнoї дiяльнoстi дoцiльнo зaстoсoвувaти нe тiльки мeтoди 

дискoнтувaння, aлe i мeтoди кoмпaундингу тa aнуїтeту. У тaкoму випaдку 

виникaє мoжливiсть рoзрaхoвувaти eкoнoмiчний eфeкт зa кoжним рoкoм 

кoриснoгo викoристaння нoвoввeдeнь i бiльшoю мiрoю пoв’язaти пoкaзники 

eфeктивнoстi з рeaльними гoспoдaрськими прoцeсaми, якi будуть вiдбувaтися в 

eкoнoмiцi. Тaкий вaрiaнт дaє мoжливiсть oцiнити eкoнoмiчну eфeктивнiсть нa 

кoжнoму eтaпi впрoвaджeння iннoвaцiй i, як нaслiдoк, склaсти прoгнoзний 

пoкaзник eфeктивнoстi [5, с. 98]. 

Рoзглянeмo пoрядoк рoзрaхунку eфeктивнoстi дeяких oб’єктiв iннoвaцiй. 

Oцiнювaння iннoвaцiйнoї дiяльнoстi пiдприємств рeстoрaннoгo гoспoдaрствa 



286 
 

пeрeдбaчaє зaстoсувaння зaгaльних пoкaзникiв oцiнки eфeктивнoстi 

iннoвaцiйних прoцeсiв, зoкрeмa:  

– пoкaзники вирoбничoї eфeктивнoстi нaукoвo-тeхнiчних зaхoдiв: тeмпи 

прирoсту eфeктивнoстi вирoбництвa кoнкрeтних видiв прoдукцiї (рoбiт) вiд 

викoристaння нaукoвoтeхнiчних зaхoдiв; вiднoснa eкoнoмiя сoбiвaр тoстi 

прoдукцiї в рeзультaтi зaпрoвaджeння нaукoвo-тeхнiчних зaхoдiв;  

– пoкaзники фiнaнсoвoї eфeктивнoстi нaукoвo-тeхнiчних зaхoдiв: прирiст 

прибутку в рeзультaтi рeaлiзaцiї нaукoвo-тeхнiчних зaхoдiв; прирiст дoдaнoї 

вaртoстi, включaючи aмoртизaцiю, в рeзультaтi рeaлiзaцiї нaукoвoтeхнiчних 

зaхoдiв, у тoму числi зa рaхунoк iнтeнсивних i eкстeнсивних фaктoрiв; прирiст 

дoхoду зa рaхунoк рeaлiзaцiї нaукoвo-тeхнiчних зaхoдiв;  

– пoкaзники iнвeстицiйнoї eфeктивнoстi нaукoвo-тeхнiчних зaхoдiв: цi 

пoкaзники хaрaктeризують кiлькiсть впрoвaджeних нaукoвo-тeхнiчних зaсoбiв, 

зрoстaння питoмoї вaги прoгрeсивних тeхнoлoгiчних прoцeсiв тa нoвих 

iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, пiдвищeння кoeфiцiєнтa aвтoмaтизaцiї тa 

oргaнiзaцiйнoгo рiвня вирoбництвa i прaцi, пiдвищeння 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa, тoвaрiв тa пoслуг нa ринку [4, с. 55]. 

Нa нaшу думку, сучaснa систeмa пoкaзникiв oцiнки eкoнoмiчнoї 

eфeктивнoстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi включaє: 

1. Нoрмa прибутку – цe кoeфiцiєнт, який рoзрaхoвується як вiднoшeння 

сeрeдньoрiчнoгo прибутку вiд iннoвaцiї дo oднoрaзoвoгo пeрвiснoгo кaпiтaлу, 

який витрaчeнo для рeaлiзaцiї цiєї iннoвaцiї;  

2. Пeрioд oкупнoстi – цe пoкaзник, який вiдoбрaжaє тeрмiн пoвeртaння 

кoштiв чeрeз oтримaний вiд iннoвaцiй прибутoк. Чим вiн мeнший, тим 

eфeктивнiшим увaжaється прoeкт;  

3. Чистий привeдeний дoхiд – рoзрaхoвується як тeпeрiшня вaртiсть 

грoшoвих пoтoкiв зa вeсь пeрioд, змeншeнa нa тeпeрiшню вaртiсть 

iнвeстицiйних витрaт зa цeй сaмий пeрioд. Зa нaявнoстi кiлькoх вaрiaнтiв 

здiйснeння iннoвaцiйнoгo прoeкту вибирaють вaрiaнт з мaксимaльним пoкaзник 

чистoгo привeдeнoгo дoхoду;  
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4. Iндeкс рeнтaбeльнoстi PI (Profitability Index) рoзрaхoвується як 

вiднoшeння тeпeрiшньoї вaртoстi прибутку зa пeрioд iннoвaцiйнoгo прoeкту дo 

oбсягiв iнвeстицiй у дaний прoeкт. Якщo пoкaзник iндeксу рeнтaбeльнoстi 

бiльший oдиницi, тo чистa тeпeрiшня вaртiсть iннoвaцiйнoгo прoeкту 

пoзитивнa. Крiм тoгo, пoкaзник iндeксу рeнтaбeльнoстi будe бiльший, кoли 

iнвeстицiї будуть мeншими;  

5. Внутрiшня нoрмa дoхiднoстi IRR (Internal Rate of Return) – цe нoрмa 

дискoнтувaння, зa якoї чистa тeпeрiшня вaртiсть iннoвaцiї дoрiвнює нулю, 

тoбтo дискoнтoвaнi грoшoвi пoтoки iнвeстицiйних витрaт тa прибуткiв стaють 

oднaкoвими [6, с. 85]. 

Варто зазначити, що концепція та методика оцінки ефективності 

управління повинні будуватися з урахуванням специфіки об’єкта дослідження 

та рівня розвитку інституційного середовища [7]. 

Сьoгoднi вaжливим eлeмeнтoм oцiнки eфeктивнoстi iннoвaцiйнoї 

дiяльнoстi є oцiнювaння сoцiaльних рeзультaтiв пiдприємствa чи людини. 

Сoцiaльний рeзультaт iннoвaцiйнoгo прoдукту, oцiнювaний eкoнoмiчнoю 

мiрoю, виступaє oднoчaснo i як сoцiaльнe, i як eкoнoмiчнe явищe, тoму щo 

зaдoвoльняє як eкoнoмiчнi, тaк i сoцiaльнi пoтрeби суспiльствa. Нa прaктицi 

eкoнoмiчнa oцiнкa сoцiaльних рeзультaтiв пoв’язaнa з oцiнкoю пaрaмeтрiв 

нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa. Рoзрiзняють двa спoсoби oцiнювaння сoцiaльних 

рeзультaтiв: визнaчeння збиткiв вiд зaбруднeння нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa тa 

пoрiвняння витрaт, пoв’язaних з рeaлiзaцiєю вaрiaнтa iннoвaцiйнoгo прoeкту, 

щo зaбруднює нaвкoлишнє сeрeдoвищe, i тaкoгo, щo нe зaбруднює йoгo.  

Тaким чинoм, eфeктивнiсть iннoвaцiй – цe вeличинa, щo визнaчaється 

кoнкрeтнoю здaтнiстю iннoвaцiй збeрeгти пeвну кiлькiсть трудoвих, 

мaтeрiaльних i фiнaнсoвих рeсурсiв iз рoзрaхунку нa oдиницю ствoрeних 

прoдуктiв, тeхнiчних систeм, структур. Iннoвaцiї є ключoвими eлeмeнтaми 

oптимaльнoгo рeaгувaння нa зoвнiшнi змiни тa зaбeзпeчeння виживaння в 

умoвaх висoкoї кoнкурeнцiї. Систeмa фiнaнсoвo-eкoнoмiчних пoкaзникiв 

нaйбiльш пoвнo рoзкриє iнфoрмaцiю прo стaн iннoвaцiйнoї дiяльнoстi нa 
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пiдприємствi (стaн iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу тa iннoвaцiйних мoжливoстeй, 

фiнaнсoву стiйкiсть пiдприємствa дo iннoвaцiйнoгo рoзвитку) тa дaсть змoгу 

oбґрунтувaти iннoвaцiйну стрaтeгiю. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті виділено сучасні тенденції до розвитку персоналу, і визначено що 

найбільш актуальними зараз є такі методи як тренінг, коучинг, e-learning, 
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buddying, shadowing та secondment.  Були проаналізовані основні методичні 

підходи до оцінки та аналізу ефективності функціонування системи управління 

розвитком персоналу підприємства. Зроблено висновок, що оцінка 

ефективності є дуже важливою на сучасному підприємстві, так як дозволяє 

виявити слабкі місця персоналу та визначити подальшу стратегію щодо 

підвищення якості.  

Ключові слова: кадрова політика, персонал, розвиток персоналу, елементи 

навчання персоналу, ефективність навчання. 

Менеджмент сучасних підприємств останнім часом починає проявляти 

особливий інтерес до оцінювання та моніторингу розвитку персоналу. 

Звичайно, в умовах високої конкурентоспроможності, саме розвиток кадрового 

потенціалу відіграє неабияку роль у досягненні стратегічних цілей діяльності.  

Актуальність необхідності оцінки ефективності управління розвитком 

персоналу на сучасних підприємствах, сприяла формуванню значної кількості 

теоретичних й емпіричних досліджень у даній сфері, що в свою чергу дало 

поштовх багатьом вітчизняним та зарубіжним дослідникам до наукової 

класифікації моделей і методів.  

Проблематика формування та реалізації системи управління персоналом 

вивчалася в працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: М. Армстронг, 

О. А. Кириченко, О. В. Дубовик, Н.В. Корж, Л.Б.Мартинова та інших.  

Існує три основні типи підходів до оцінювання ефективності розвитку 

персоналу:  

– практико-орієнтованим;  

– процесно-орієнтованим;  

– дослідницько-орієнтованим [1].  

Н.Корж та Л.Мартинова у своїх дослідженнях запропонували практико-

орієнтований підхід. В першу чергу, вони ставлять перед собою завдання 

визначити, наскільки ефективно проведення програм навчання досягають 

поставлених цілей [3,4].  В цій царині, автори вважають, що оцінювання 

розвитку персоналу за допомогою такого підходу допомогло б оцінити 
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результат навчання, процес навчання учасників, їх поведінку роботі й 

результатів, що не менш є важливим, вплив навчання на фінансово-економічні 

показники діяльності підприємства. Показники економічно-фінансової 

ефективності персоналу є основними індикаторами якості здійснення 

проведення та моніторингу розвитку кадрового потенціалу, задоволенні потреб 

персоналу в просуванні по службі, формуванні системи безперервного 

навчання та розвитку.  

Розглядаючи модель Р. Брінкерхоффа, як приклад процесо-орієнтованого 

підходу, очевидно, що запропонована циклічна оцінка, здійснюється за кожним 

етапом програми навчання теж має свої переваги для підприємств [2]. Дана 

модель складається із шести етапів, перший з яких – постановка цілей та 

аналізу потреб. Другий етап передбачає оцінювання проекту програми 

навчання. Наступний етап полягає у оцінюванні якості операцій програми 

підготовки.  

Модель етапів трансферу М. Фоксон орієнтована на передачу знань і 

навичок як результат реалізації програм підготовки. При цьому трансфер 

розглядається як процес, а не результат. Трансфер здійснюється за етапами від 

усвідомленого наміру до несвідомого забезпечення. В рамках кожного з етапів 

аналізуються чинники підтримки та стримування.  

Модель, запропонована Д. Філліпсом передбачає проведення розрахунків 

рентабельності інвестицій у професійний розвиток персоналу. Вплив навчання 

повинен бути оцінений грошовим вираженням, що далі порівнюється з 

повними витратами за програмою [6].  

Оцінка ефективності розвитку персоналу, як правило повинна відбуватись 

за допомогою співвідношення витрат та прибутку, або рентабельності 

інвестицій. В галузі інформаційних технологій, основна проблема виникає в 

тому, що оцінка результатів важко вимірюється у грошовому виразі. Це 

стосується програм, у яких результати орієнтовані на відносини, що є досить 

поширеним в даній галузі, а не на отримання знань або навичок.  
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Оцінка ефективності розвитку персоналу підприємства повинна 

відбуватись на основі оцінки системи збалансованих показників. Ефективне 

управління розвитком персоналу потребує обов’язкового проведення оцінки 

стану персоналу, структури і динаміки його чисельності, а також аналізу рівня 

освіти, плинності кадрів та ряду інших важливих індикаторів. Оцінку впливу 

програм розвитку персоналу на підвищення продуктивності праці і якість 

продукції можна визначити за формулою [7]:  

Е = П × N × V × K - K × З 

де П - тривалість впливу програм на продуктивність праці (років);  

N - кількість учнів працівників, розвивають свій потенціал, людина;  

V - вартісна оцінка відмінностей у результативності праці кращих і 

середніх працівників, ден. од .;  

K- коефіцієнт, що характеризує ефективність розвитку працівників (ріст 

результативності, виражений у %);  

З - витрати на розвиток працівника, ден. од.  

З метою вимірювання ефективності впроваджених програм, може бути 

використаний метод Д. Філіпса та Д. Киркпатріка, який навелений в [5]. 

Пропонується проведення оцінки ефективності розвитку персоналу на 4-ох 

рівнях:  

1. Оцінка реакції – перевірка реакції працівника на процес навчання; 

2. Засвоєння отриманих знань – наприклад, результати тестів 

вкзазуватимуть на рівень засвоєння матеріалу; 

3. Поведінка – оцінюється рівень застосування знань на практиці.  

4. Результати – вимірювання економічного ефекту (зростання прибутку, 

зниження рівня плинності кадрів, продуктивності праці).  

Річі Р. описав системну модель факторів, що є однією із моделей, які 

формують дослідницько-орієнтований підхід. За допомогою цієї моделі, 

менеджері мають змогу передбачити результати навчання персоналу. Увага 

акцентується на факторах, що зумовлюють результати навчання. Відношення 

працівників знаходиться під впливом таких характеристик, як вік, освіта, 
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попередні факти участі у програмах навчання, здатність до засвоєння знань і 

мотивації. Правильна побудова структури програми розвитку персоналу 

зазвичай зумовлюють ефективність навчання, проте відношення слухачів має 

прямий вплив на знання та поведінку, як його результат [5].  

Для оцінювання ефективності розвитку персоналу підприємства дуже 

часто використовують системний підхід [8].  

Обґрунтування складу показників ефективності управління персоналом, 

що відображають кінцеві результати соціального розвитку підприємства є 

досить актуальним.  Дуже важливою задачею на кожному підприємстві є 

дослідження показників, що характеризують вплив програм розвитку 

персоналу на результативність діяльності персоналу, а також його впливу на 

підвищення продуктивності праці, та конкурентоспроможності підприємства.  

Наприклад, ефект впливу програми розвитку персоналу на підвищення 

продуктивності праці і поліпшення якості товарів, відповідно до методики, що 

застосовується в американській компанії «Хоніуел», може бути визначений за 

формулою [6]:  

E =P × N × V × K - N × Z 

де Р – тривалість впливу програми на продуктивність праці й інші чинники 

результативності;  

N – чисельність працівників, які пройшли навчання;  

V – вартісна оцінка розходження у результативності праці кращих і 

середніх працівників, що виконують однакову роботу;  

К – коефіцієнт, що характеризує ефект навчання персоналу (зростання 

результативності, виражене у частках);  

Z – витрати на навчання одного працівника.  

Ефективність розвитку персоналу також варто оцінювати враховуючи усі 

етапи планування діяльності щодо навчання персоналу підприємств та 

організацій завдань планування діяльності щодо навчання персоналу 

підприємств та організацій.  

Етапи управління процесом навчання персоналу зображено на рисунку 1. 
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Незважаючи на зрозумілу логіку процесу, зміст кожного з етапів, а також 

контекст зв’язку між ними не є рівнозначним з точки зору показників 

оцінювання. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Етапи управління процесом навчання персоналу 

 

Найістотніші труднощі під час визначення ефективності розвитку 

персоналу мають місце під час визначення:  

– потреб у навчанні, що виникають через зміни у зовнішньому середовищі;  

– впливу навчання персоналу на організаційний або виробничий результат 

діяльності;  

– характеру й величини зовнішніх ефектів.  

Розглянуті підходи до оцінки ефективності управління розвитком 

персоналу підприємства свідчать про різноманіття показників, що в свою чергу 

ускладнює їх розрахунок і впливає на невизначеність кінцевого результату.  

В результаті цього виникає потреба у комплексному підході до оцінки 

ефективності розвитку персоналу одночасно з позицій значимості 

продуктивності і якості роботи працівників та організації їх роботи, а також 

кінцевих результатів діяльності підприємства.  

Проведення аналізу теоретичних засад управління розвитком персоналу 

показало, що у світовому розвитку, одним з ключових факторів що приводить 

Формування резерву керівників 

Зміни у зовнішньому середовищі 

Планування програми навчання 

Визначення витрат 

Процес навчання 

Оволодіння новими знаннями і навичками 
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компанію до успіху є людські ресурси.. Були розглянуті основні поняття 

сутності управління розвитком персоналу підприємства. Також ми визначили, 

що розвиток персоналу є одним з найважливіших чинників у системі 

управління людським персоналом. Були виділені основні сучасні тенденції до 

розвитку персоналу, і визначено що найбільш актуальними зараз є такі методи 

як тренінг, коучинг, e-learning, buddying, shadowing та secondment.  

Були проаналізовані основні методичні підходи до оцінки та аналізу 

ефективності функціонування системи управління розвитком персоналу 

підприємства. Оцінка ефективності є дуже важливою на сучасному 

підприємстві, так як дозволяє виявити слабкі місця персоналу та визначити 

подальшу стратегію щодо підвищення якості.  
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ 

СКЛАДОВИХ ДІДЖИТАЛ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «РДО 

УКРАЇНА» 

У статті розглянуто ефективність та методи впровадження окремих 

складових діджитал стратегії підприємства ТОВ «РДО Україна». 

Виокремлені основні складові необхідні для успішного функціонування 

діджитал стратегії, виходячи із сучасних методів її розробки та 

конкурентоспроможності на ринку. Наведені приклади методів просування та 

реклами компанії в Інтернет середовищі.   

Ключові слова: діджитал стратегія, маркетинг, Інтернет, 

клієнтоорієнтованість, цільова аудиторія, таргетованість. 

У сучасних реаліях підприємство повинно вміти швидко реагувати на 

зміни не тільки у плані економіки а й у сфері комунікацій та сучасних способів 

ведення бізнесу. Яскравим прикладом цього є впровадження діджитал стратегії 

на підприємстві. Тому необхідно детально досліджувати процеси створення 

діджитал стратегії та методи її впровадження, адже саме індивідуальний підхід 

у розробці надасть змогу отримати максимальний прибуток та забезпечить 

імідж компанії. 

Маркетингові комунікаційні стратегії та розвиток діджитал стратегій  

зароджувалися в працях таких зарубіжних вчених, як Багоцці Р., Катона Дж., 

Котлера Ф., Ламбена Ж., Левітт Т., Олдерсона Р., Уебстера Ф., Яровски Б. 
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Проблемам в області комунікацій присвятили свої праці Дей Дж., Монтгомері 

Д., Портер М., Уайнберг Ч., Шокер Ф. та інші.  

Метою статті є показати етапи створення стратегії діджитал-комунікацій, 

інструменти та її особливості на ринку в сучасних умовах та враховуючи 

специфіку досліджуваного підприємства. 

Підприємства різних розмірів у певний момент свого існування 

прописують діджитал стратегію для різних цілей. Наприклад, вихід на нові 

ринки, залучення нової аудиторії, покращенні репутації бренду [1]. 

Впровадження діджитал стратегії є інструментом реалізації бізнес-цілей 

підприємства ТОВ «РДО Україна».  Враховуючи, що одним з пріоритетів 

роботи бізнесу є отримання прибутку та формування позитивного іміджу на 

ринку, діджитал стратегія набуває значення ключової конкурентної переваги. 

Ефективна постановка задач та впровадження даної стратегії покращує 

позиції видачі у медійному просторі, що призводить до генерування трафіку, 

залучення лідів та нові продажі.  Крім того, враховуючи, що утримання 

лояльних клієнтів економічно доцільніше, ніж залучення нових, діджитал 

стратегія забезпечує основну підтримку. Формування клієнтоорієнтованої 

діджитал стратегії необхідно формувати не лише як частину маркетингової 

стратегії, а як частину корпоративної.  

Для успішного впровадження та використання діджитал стратегії 

необхідно здійснювати розробку враховуючи основні її складові. До основних 

складових, які будуть використовуватися підприємством та важливі для 

створення діджитал стратегії можна віднести:  

− цілі підприємства; 

− цільова аудиторія; 

− тактики та інструменти впровадження: 

− аналіз показників ефективності [3]. 

Під цілями підприємства варто розуміти чітко представлений та 

сформований образ бренду, котрий буде створювати довіру до підприємства, 

його упізнаваність та тим самим залучати нову аудиторію. Це дозволить 
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підприємству мати consideration pool (у перелік відомих людині брендів, з яких 

він робить вибір при здійсненні покупки), вийти на новий ринок та впевнено 

закріпитись своєму. 

Для збору вичерпної та актуальної інформації про цільову аудиторію  

проводиться дослідження ринку, створюється портрет ідеального клієнта-

покупця та сегментується клієнтська база. Проте крім стандартного 

опитування, створення фокус-групи та інтерв’ю, головний акцент необхідно 

робити на інтернет активність. Будуть доцільними відповіді на такі питання: 

− соціальні мережі, на яких найчастіше перебуває клієнт;  

− спосіб виходу в Інтернет ( смартфон, планшет, ПК);  

− спосіб сприйняття контенту (текст, фото, відео);  

− спосіб пошуку інформації (пошукова система, соціальні мережі, офіційні 

сайти) [2]. 

Тактики та інструменти, які застосовуються на ТОВ «РДО Україна» 

обираються в залежності від наявного бюджету. Обирати можна Owned tactic, 

або ж Paid tactic, проте кращий ефект створюється при поєднанні їх обох. У 

випадку орієнтування на Paid tactic увага звертається на: 

− контекстну рекламу, адже основа таргетингу – пошукові запити, які 

вводить користувач; 

− таргетовану рекламу, яка грунтується на інтересах та діях користувачів в 

середині соціальної мережі. Основними системами, з якими працюють 

рекламодавці – Google Ads, YouTube, Play Market, Facebook, Audience Network 

[5]. 

При виборі Owned tactic: 

− SMM – активна присутність компанії в соціальних мережах підвищує 

довіру та збільшує зацікавленість клієнтів. Публікація цікавого та корисного 

контенту для цільової аудиторії, формує навколо підприємства спільноту 

лояльних клієнтів. Найбільш популярними площадками для ТОВ «РДО 

Україна» є Facebook та Telegram, у цих соціальних мережах підприємство 
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активно веде свій профіль та комунікує з постійними та потенційними 

клієнтами.  

− SEO – налаштування сайту таким чином, щоб клієнти могли його знайти 

у перших стрічках при пошуку, наприклад Google-пошук. Новий алгоритм 

BERT від Google, допомагає пошуковій системі краще розуміти запити 

користувачів та орієнтуватися в них. Сайт ТОВ «РДО Україна» при пошуку 

з’являється першим та має фірмову іконку.  

− Email-маркетинг – дає можливість будувати пряму комунікацію між 

підприємством та клієнтом, шляхом email-розсилок. Даний вид комунікації, у 

складі діджитал стратегії, застосовується конкретно при перегляді 

користувачем певних продуктів та послуг підприємства. Персоналізований лист 

із рекламною ціною, необхідною інформацією та демонстраційним відео (за 

потреби), надходить на пошту потенційного клієнта та слугує стимулом до дії 

та ще більшою зацікавленістю до продукту чи послуги [4].  

Для досягнення максимального ефекту від діджитал стратегії необхідно 

постійно контролювати результати її впровадження. Якщо отримані результати 

не збігаються з очікуваними, будуються нові гіпотези та вносяться 

коригування. Головним у процесі створення стратегії є відслідковування та 

бачення причинно-наслідкових зв’язків.  

Тому підприємство при аналізі КРІ для стратегії розрізняє показники vanity 

та value. Vanity показники корисні при оцінці успіху маркетингової діяльності, 

але у кінцевому підсумку не надають даних про ідеальний кінцевий результат. 

Показники vanity належать до кінцевої бізнес-цілі підприємства, а не просто до 

даних веб-аналітики на поверхневому рівні.  

ТОВ «РДО Україна» безперервно працює для покращення діджитал стратегії 

та діджитал комунікації. Підприємство керується трьома основними 

принципами при впровадженні діджитал стратегії. 

Зберігати свою індивідуальність. ТОВ «РДО Україна» засноване у 2012 році 

та є частиною всесвітньо відомої американської компанії RDO Equipment Co. 

Саме тому важливо зберігати свій власний стиль та продовжувати багаторічний 
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досвід американської компанії-засновниці. Всі нововведення  на підприємстві 

ніяк не порушують основний стиль компанії. 

Орієнтування на певну цільову групу клієнтів. Метою підприємства є не 

те, щоб подобатися та бути «правильним» для всіх, а в тому, щоб бути 

відповідними для певної аудиторії. Даний підхід може викликати суперечки або 

навіть відштовхнути інші групи, але треба розуміти, що це нормально, якщо це 

тільки не представники цільової групи. Щоб уникнути подібних проблем, 

здійснюється дослідження цільової аудиторії, і вже у фокусі потенційних 

клієнтів можна побачити, що їм це привабливо, адже послуги та продукт 

компанії «не для всіх» [6].  

Бути креативними. Підприємство представляє досить професійний та 

формальний стиль, проте це не є відсутністю креативності. Використовується 

якісна та сучасна реклама, яка візуально виділяється, проте не йде у супереч з 

тим, що очікує клієнт. Якісна та доступна комунікація з клієнтами та 

партнерами, забезпечена сучасним стилем ведення перемовин.  

Визначення стратегії діджитал-комунікації полягає в тому, як 

підприємстов планує донести певне повідомлення до цільового споживача 

(клієнта) через різні засоби та цифрові технології. Щоб стратегія діджитал-

комунікації була успішною, усі елементи повинні доповнювати один одного 

[4].  

Взаємодії цих елементів прописуються у документі – стратегії, головними 

складовими якого є цілі підприємства, опис цільової аудиторії, тактики та 

інструменти діджитал-комунікації та показника ефективності. Діджитал-

інструменти вже давно стали невіддільною частиною комунікаційної стратегії 

підприємства для виходу на ринок. Тою чи іншою мірою діджитал-інструменти 

використовують практично всі компанії. Не так давно все починалося з сайту в 

інтернеті. Сьогодні різні компанії використовують найширший спектр 

інструментів [3]. 

У ході дослідження встановлено, що в науковому просторі вже існують 

огляди на тему впровадження діджитал стратегії, але її підвид – діджитал-



300 
 

комунікацій – досліджений недостатньо. Разом з тим дана стратегія може 

вирішити багато проблем та потреб підприємства, яке проводить комунікацію з 

постачальниками, кінцевими споживачами, конкурентами, співробітниками та 

іншими суб’єктами.  

У написанні стратегії потрібно звертати увагу на кожну складову (цілі, 

цільова аудиторія, діджитал-інструменти, показники ефективності), оскільки це 

впливатиме на її результат, наскільки влучно вони підібрані один під одного. 

При створенні її не потрібно уникати креативу, вузької аудиторії та певної 

індивідуальності бренду. Це навпаки допоможе кінцевому покупцю звернути 

увагу на підприємство. 
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ОРГАНІЗАЦІЇ 

Людські ресурси це один із важливіших видів ресурсів у організаційному 

процесі. Усі людські ресурси підприємства - це персонал, який являєтеся 

працівниками цієї ж організації. Крім того, до людських ресурсів можуть 

входити експерти, які проводять дослідження для організації та партнери, що 

залучені до реалізації деяких проєктів тощо. 

Ключові слова: стратегія, формування стратегії, управління персоналом, 

персонал, організація. 

Стратегічне управління персоналом стає найважливішою передумовою 

формування успішного менеджменту в умовах існуючих вимог забезпечення 

розвитку підприємств. Стратегія управління персоналом відбиває довгострокові 

інтереси підприємств. Ефективне функціонування підприємства в сучасних 

умовах господарювання визначається адекватною стратегією ефективного 

використання та розвитку персоналу, яка є одним з найважливіших 

інструментів реалізації основних функцій системного управління [1]. 

При тлумаченні терміну «стратегія управління персоналом» науковці, в 

основному, ґрунтуються на визначенні поняття «стратегія» та недостатньо 

уваги приділяють об’єкту, на який вона спрямована – управлінню персоналом. 

Управління персоналом – це доцільна діяльність управлінських працівників, 

спрямована на формування та ефективне використання персоналу відповідно до 

цілей кожного працівника та підприємства в цілому. Під стратегіями 

управління персоналом доцільно розуміти генеральний напрям та комплексну 

програму дій і рішень, створених на підставі сукупності правил, принципів та 

норм, спрямованих на формування та ефективне використання персоналу, що 
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забезпечує приведення у відповідність можливостей та довгострокових цілей і 

стратегії окремого виду бізнесу підприємства [4]. 

Стратегія управління персоналом являє собою сукупність дій і 

послідовність прийнятих кадрових рішень, що дозволяють оцінити, 

проаналізувати і виробити необхідну систему впливу на персонал для реалізації 

обраного типу стратегії розвитку організації. Персонал-стратегія передбачає 

методи і процедури аналізу реалізованості загальних перспективних завдань 

організації з точки зору можливостей персоналу. Крім того, вона створює 

умови для прийняття рішень, що задовольняють і організацію, і її персонал [3]. 

Компонент робочої сили складається з факторів, що впливають на 

існуючий в даний момент стан робочої сили для виконання завдань організації. 

Такі питання, як рівень кваліфікації, можливість перепідготовки, очікуваний 

рівень заробітної плати та середній вік потенційних робітників, дуже важливі 

для діяльності організації, тому саме персонал реалізує стратегію фірми. У 

зв'язку з цим дуже важливо забезпечити фірму хорошими фахівцями, які 

піднімуть фірму на належний рівень. Основні компоненти системи управління 

персоналом: 

1. Формування кадрової політики на основі стратегічного планування та 

визначення цілей організації. 

2. Кадрове планування: визначення якісної і кількісної потреби в 

персоналі. 

3. Комплектування штатів і адаптація нових працівників. Це пошук і 

залучення кандидатів, відбір найкращих кандидатів, адаптація нових 

працівників. 

4. Навчання та розвиток працівників. Це такі напрямки діяльності, як 

навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації персоналу, формування 

резерву і робота з ним, планування кар'єри. 

5. Оцінка і контроль: оцінка робочих показників, контроль трудової і 

виконавської дисципліни, моніторинг стану всіх напрямів роботи з персоналом. 
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6. Активізація потенціалу людських ресурсів – створення в організації 

таких робочих умов, такої організаційної культури, такої системи 

матеріального і морального стимулювання праці, які б сприяли лояльності та 

прихильності працівників своєї організації. 

7. Кадрове діловодство – документи, пов'язані з укладанням і припиненням 

трудового договору; документи з обліку кадрів; документи по праці і заробітній 

платі; документи, що регламентують діяльність персоналу; документи, що 

відображають внутрішні відносини [2]. 

Пріоритетним напрямом формування згуртованого професійно-

працюючого трудового колективу являється ефективна стратегія управління 

персоналом, яка буде допомагати досягненню поставлених цілей підприємства, 

налагодити організаційні процеси організації, стимулювати робітників до більш 

результативної праці. Стратегія управління персоналом це способи та методи 

керування працівниками, які використовуються упродовж деякого часу, маючи 

на меті втілити продуктивну кадрову політику. 

Цілями стратегічного управління персоналом є: 

1. Піднесення працюючих систем комунікації між керівництвом та іншими 

працівниками підприємства. 

2. Урегулювання певного рівня оплати праці, якого буде достатньо для 

результативної мотивації робітників на усіх рівнях організації. 

3. Забезпечення вимог підприємства у працівниках. 

4. Великий пріоритет піднесення лідерства на головних посадах. 

5. Покрити дефіцит результативних програм здобування знань і піднесення 

кваліфікацій усіх працівників та  утворення високої внутрішньої динаміки 

персоналу в цілому. 

6. Утворювання пристроїв боротьби з результатами психологічного 

сприяння змін. 

Принципи стратегічного управління персоналом: 

– довгостроковість оцінюваних перспектив; 

– спрямованість управлінських впливів на зміну потенціалу персоналу; 
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– створення можливостей ефективної реалізації потенціалу; 

– альтернативність вибору в залежності від стану зовнішнього і 

внутрішнього середовища; 

– здійснення постійного контролю за станом і динамікою зовнішнього 

середовища і своєчасне внесення змін в управлінські рішення . 

Стратегічне управління персоналом буде включати такі етапи: 

1. Етап аналізу; 

2. Етап вибору; 

3. Етап виконання обраного рішення. 

У першому етапі обираються та підраховуються важливіші фактори для 

піднесення підприємства, котрі називаються стратегічні чинники. Саме ці 

фактори мають відношення як до внутрішнього середовища підприємства, так і 

до зовнішнього. На етапі під номером два, здійснюється формування 

організаційних стратегій та вибір найкращої стратегічної можливості для її 

виконання. Коли загальна ціль сформована, вся увага переключається на 

реалізацію.  

Розглядаючи управління персоналом в контексті стратегічного управління 

організацією, формування стратегії управління персоналом має наступні етапи: 

– розробка місії організації; 

– аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища; 

– формування і вибір стратегії; 

– реалізація стратегії; 

– оцінка та контроль за ходом реалізованої стратегії. 

Розробляючи стратегію управління персоналом, необхідно керуватися 

правилом: в основу вдосконалення систем і методів управління повинні бути 

покладені людські ресурси, що розглядаються в сукупності різних елементів 

системи управління персоналом. Формування стратегії управління персоналом 

може проходити двома способами:  

знизу – вгору: Підрозділи ► Власна стратегія та план заходів ► Інтеграція 

в єдиний план організації; 
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зверху – вниз: Керівництво ► Стратегія розвитку ► Стратегія і план для 

кожного підрозділу [2]. 

Процес створення стратегії управління персоналом реалізується на основі 

аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, у 

наслідок чого буде зарекомендована концепція піднесення професійності 

персоналу та підприємства загалом, згідно до цієї ж стратегії. До зовнішнього 

середовища можна віднести макросередовище та загальне середовище 

організації, яке має певний вплив на управління персоналом. 

Формування стратегії управління персоналом підприємства базується на 

оцінці досягнутого стратегічного рівня управління підприємства. На основі 

аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства визначаються 

критерії бажаного стану підприємства, який знаходить своє вираження в 

системі стратегічних цілей управління персоналом підприємства і формуванні 

на їх основі стратегічних напрямів управління персоналом підприємства .  

Підсумовуючи усе, можна зазначити, що стратегічне управління 

персоналом є найкращим способом управління, яке допомагає вибору 

потрібних цілей, підвищення шансів організації та відданість персоналу 

підприємства. Управління передбачає не лише формулювання головного курсу 

діяльності організації, а й підняття мотиваційного рівня та інтересу усього 

персоналу у реалізації цього курсу. Наступні досліди будуть направлені на 

опрацювання методів та способів стратегічного управління персоналом, 

заохочення  зацікавленості робітників у піднятті особистого фахового рівня.  
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ЗДОРОВ’Я 

У статті проаналізовано методи мотивації, як способи управлінських впливів 

на персонал для досягнення цілей організації. Вказано, що ці методи засновані 

на дії законів і закономірностей управління; вони припускають використання 

управлінським апаратом фірми різних прийомів впливу на персонал для 

активізації його діяльності. Мотиваційні методи класифікують по об'єктах 

мотивації, використовуваним стимулам, видах потреб, спрямованості. 

Зроблено висновок, що керівникам варто застосовувати методи мотивації  у 

практичній діяльності не як розрізнені й самостійні способи мотивації, а як 

цілісну систему. 
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цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на 

досягнення власної мети або мети організації. 

Мотивація праці – це спонукання людини до виробничої чи невиробничої 

діяльності для задоволення своїх матеріально-побутових потреб і запитів, яке 

досягається за рахунок праці. 

Аналізуючи мотивацію як процес можна зобразити її у вигляди 6 етапів: 

1. Виникнення потреби. 

2. Пошук шляхів забезпечення потреби. 

3. Визначення цілей. 

4. Реалізація дій. 

5. Отримання винагороди за реалізацію дій. 

6. Ліквідація потреби [2]. 

Мотивація персоналу в сучасних умовах є одним з найбільш складних 

напрямків кадрової роботи у медичній галузі. В контексті запропонованої нами 

моделі системи управління персоналом на підприємстві мотивація персоналу 

повинна включати наступні компоненти: 

1. Збалансованість матеріального і нематеріального стимулювання. 

Досягнення балансу сприятиме більш повному задоволенню потреб та інтересів 

працівників підприємства. 

2. Присутність як поточних, так і перспективних стимулів, що не тільки 

дозволить підвищити зацікавленість співробітників в якісній роботі, а й 

сформує передумови для довгострокового закріплення працівника. 

 Розрізняють три типи спрямованості особистості, які одночасно в тому 

або іншому ступені властиві більшості людей: на взаємодію; на завдання; на 

себе: 

− Спрямованість на взаємодію (спілкування) означає, що людина прагне 

до співробітництва, бажає підтримувати з колегами гарні відносини, спільно 

вирішувати конкретні проблеми незалежно від їхнього змісту, цілей діяльності 

й власної ролі, тобто працювати в колективі.  

− Спрямованість на завдання (ділова спрямованість) припускає, що 
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людина зосереджена на досягненні мети, наприклад, успішне рішення 

проблеми, що стоїть перед ним, одержання реальних результатів, оволодіння 

новими знаннями і навичками, доказ своєї правоти, значимості й т.п.  

− Спрямованість на себе (особиста спрямованість) складається в 

прагненні людей вирішувати в першу чергу власні проблеми, домагатися 

особистого благополуччя, престижу по можливості за рахунок інших. У 

колективі такі особи намагаються перекласти роботу на інших, а у випадку 

індивідуальної діяльності створюють видимість роботи. Знання спрямованості 

співробітників допомагає керівникам знайти до них правильний підхід і значно 

полегшує процес їхньої мотивації [3]. 

Оцінка персоналу – процес визначення ефективності діяльності 

співробітників у реалізації стратегічних задач організації з метою послідовного 

накопичення інформації, необхідної для прийняття подальших управлінських 

рішень.  

Оцінка працівника – це встановлення відповідності якості його праці й 

особистісних особливостей визначеним критеріям. Оцінка персоналу виконує 

мотивуючу й орієнтуючу функції. Мотивуюча функція полягає в тому, що вона, 

породжуючи в людини переживання успіху чи невдачі, підтверджуючи 

правильність чи неправильність обраної лінії поведінки, спонукує його до 

посилення діяльності у визначеному напрямку [1].  

Функція, що орієнтує, виявляється втому, що кожен працівник через 

оцінку усвідомлює себе, своє становище і поведінку, одержує можливість 

визначити напрямок своєї подальшої поведінки. У спеціальній літературі 

визначаються основні задачі, які виконує оцінка. На рівні стратегії оцінка 

підвищує ефективність організації виробництва, оптимально використовуючи 

людські ресурси; виявляє співробітників, здатних виконувати більш 

відповідальну роботу, і дозволяє їм реалізувати свій потенціал; допомагає 

удосконалюванню співробітників з урахуванням їх потреб, спонукальних 

мотивів, заохочує прагнення до професійного зростання; сприяє підвищенню 

заробітної плати для того, щоб привести її у відповідність зі зростаючим 
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професійним рівнем. На рівні тактики задачі оцінки зводяться до наступного: 

підвищувати задоволеність, зацікавленість і умотивованість працівників; 

сприяти підбору і розміщенню кадрів; оцінювати ефективність навчання 

персоналу; удосконалювати плани і програми підвищення кваліфікації кадрів; 

оцінювати ефективність роботи визначених працівників і колективів у цілому; 

прогнозувати і планувати трудову кар'єру; вносити зміни в систему оплати і 

стимулювання праці.  

Оцінка персоналу повинна базуватися на наступних принципах: 

систематичність (оцінка) персоналу повинна здійснюватися постійно; 

об'єктивність; універсальність (оцінюється кожний працівник і всі підрозділи 

організації); порівнянність показників оцінки (для цього використовуються 

системи приведення оціночних показників до визначених стандартів); принцип 

гуманізму (метою оцінки є не покарання, не приниження, а справедливий 

розподіл матеріальних благ і стимулювання праці працівників). Будь-які оцінні 

системи, критерії і методи дозволяють лише приблизно описати працівника, що 

пов'язано, по-перше, з розходженням потреб, цінностей і інтересів оцінюваних 

суб'єктів і, по-друге, з тим, що трудова поведінка кожного індивіда має безліч 

характеристик, які не можна охопити цілком [5, 6]. 

 Методи мотивації – це способи управлінських впливів на персонал для 

досягнення цілей організації, в тому числі у медичній сфері. Ці методи 

засновані на дії законів і закономірностей управління; вони припускають 

використання управлінським апаратом фірми різних прийомів впливу на 

персонал для активізації його діяльності. Мотиваційні методи класифікують по 

об'єктах мотивації, використовуваним стимулам, видах потреб, спрямованості й 

т.д. Керівникам варто застосовувати їх у практичній діяльності не як розрізнені 

й самостійні способи мотивації, а як цілісну систему. Розглянемо методи 

мотивації деяких категорій працівників, неекономічні методи мотивації й 

методи задоволення основних потреб підлеглих. Усі нематеріальні методи 

мотивації поділяють на дві групи: організаційні і морально-психологічні.  

 До організаційних методів мотивації відносять:  
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− мотивацію участі працівників у справах фірми (тобто їм надається 

право голосу при розв'язанні ряду проблем, як правило, соціального характеру);  

− програми професійно-кваліфікаційного розвитку робочої сили, 

кар'єрне зростання, мотивацію перспективою;  

− гуманізацію праці (збагачення змістовності праці; створення 

сприятливих умов для роботи; демократизація управління, в тому числі, 

делегування  повноважень, раціоналізація режимів праці і відпочинку, 

організація кімнат психологічного розвантаження);  

− розвиток трудової змагальності;  

− посилення діяльності внутрішньозаводських засобів масової 

інформації і виховання;  

− розробку і впровадження принципів корпоративної культури;  

− організацію роботи зі збору зауважень і пропозицій працівників;  

− мотивація збагаченням змісту праці полягає в наданні людям більш 

змістовної, важливої, цікавої, соціально значимої праці, що відповідає їхнім 

особистим інтересам і схильностям, із широкими перспективами посадового і 

професійного росту, а також дозволяє проявляти їх творчі здатності, 

здійснювати контроль над ресурсами і умовами власної праці (коли кожний по 

можливості повинен бути сам собі шефом) [8].  

 Морально-психологічними методами посилення трудової мотивації є: 

гласне визнання заслуг; усне вираження подяки керівниками; вираження 

подяки в наказах; вираження подяки у формі друкованих оголошень, на дошках 

оголошень, по радіо і т.д.; поздоровлення з ювілеями; фотографії на дошках 

пошани, у музеях, на буклетах і т.д.; відвідування робочих місць кращих 

працівників вищими керівниками; повага і довіра; схвалення і підтримка; 

негативне підкріплення (осудження, докір, покарання); спілкування 

співробітників. Будь-які мотивуючі впливи повинні бути ретельно продумані і 

співвіднесені з конкретною ситуацією й особистістю працівника.  

 Морально-психологічні методи мотивації містять наступні основні 
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елементи: 

 1. Створення умов, при яких люди відчували б професійну гордість за те, 

що краще інших можуть впоратися з дорученою роботою, причетність до неї, 

особисту відповідальність за її результати; відчували б цінність результатів, 

конкретну їхню важливість. Для того, щоб робота приносила задоволення, 

завдання повинне містити відому частку ризику і можливість домогтися успіху. 

 2. Присутність виклику, забезпечення можливостей кожному на своєму 

робочому місці показати свої здатності, реалізувати себе в праці, довести, що 

він може щось зробити (причому це «щось» повинне одержати ім'я свого 

творця: наприклад, працівники, які відзначилися, отримують право підписувати 

документи, у розробці яких вони брали участь; це дозволяє їм відчути свою 

значимість).  

 3. Визнання, що він може бути особистим і публічним. Суть особистого 

визнання полягає в тому, що про працівників, які особливо відзначилися, 

згадують у спеціальних доповідях вищому керівництву організації, 

представляють йому, персонально поздоровляють із нагоди свят і сімейних дат.  

 4. Постановка високих цілей, які надихають людей на ефективну працю.  

 5. Атмосфера взаємоповаги, довіри, заохочення розумного ризику і 

терпимості до помилок і невдач; уважне ставлення з боку керівництва та колег.  

 6. Просування в посаді, що поєднує всі розглянуті методи мотивації. Воно 

дає більш високу заробітну плату (економічний мотив), цікаву і змістовну 

роботу (організаційний мотив), а також відображає визнання заслуг і 

авторитету особистості шляхом перекладу в більш високу статусну групу 

(моральний мотив). У той же час цей метод мотивації є внутрішньо обмеженим: 

в організації не так багато посад високого рангу, тим більше вільних; не всі 

люди здатні керувати і не всі до цього прагнуть; просування по службі вимагає 

підвищених витрат на перепідготовку.  

 7. Похвала при завершенні роботи великого обсягу, освоєнні нових 

методів праці або нової продукції, впровадженні раціоналізаторської 

пропозиції. Інакше кажучи, хвалити потрібно тоді, коли справа закінчена, коли 
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на чомусь можна поставити крапку і приступити до нової роботи.  

 8. Схвалення в ході роботи, якщо справа йде на лад. У цьому випадку 

доречні такі слова: «правильно, продовжуйте», «покажіть цей прийом колезі, 

потім мені розповісте, як це вдалося». Схвалення можна поєднувати з 

рекомендаціями, навіть із критикою: «Тут і тут все виходить правильно, а в цій 

операції припускаєте помилки» [5].  

 9. Підтримка, коли працівник сумнівається, не впевнений, не може 

визначитися з вибором цілей, завдань, способів поведінки і дії. У цей момент 

підтримка вкрай необхідна. Людина особливо потребує підтримки при освоєнні 

нової справи. Основна мета підтримки – усунути сумнів, непевність, коливання. 

Цей метод краще використовувати, коли працівник перебуває в стані 

розгубленості, пригніченості в результаті тривалих невдач, поганого настрою, 

коли людина має і необхідні знання, і вміння, а робота не виходить (як 

говорять, не клеїться).  

 10. Осуд. Це слова, звернені до сумління людини. Використовуючи осуд, 

необхідно керуватися наступними правилами: перед тим як критично 

оцінювати результати роботи чи провину, необхідно розібратися у обставинах, 

ситуації, що склалася, розмежувати причини особистого порядку і об’єктивні, 

що не залежать від працівника. Осуджувати можна тільки за упущення, 

недоліки в роботі, звичками, з такими індивідуальними особливостями як 

неувага, лінь, поспішність та ін.; необхідно вказати підлеглому на причину, що 

привела до недоліків в роботі чи проступку; не треба гарячкувати при осуді і 

критиці підлеглого, необхідно уникати порівнянь і епітетів, які можуть 

сприйматися як образливі; у осуді має міститися позитивна програма. 

Необхідно не тільки вказати підлеглому на недоліки і їх причини, але й 

запропонувати вихід, навчити, як можна уникнути подібних випадків. 

 Таким чином, ми узагальнили основні підходи до мотивації працівників 

організації, що дасть можливість комплексно підходити до процесу мотивації і 

досягнення цілей організації в закладах охорони здоров’я. Не слід 

недооцінювати засоби як матеріальної, так і нематеріальної мотивації, адже 
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крім грошової винагороди працівникам важливо, щоб їх цінували. 
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УДК 331.108 

Вадим Іванюк 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

У статті розглянуто механізм управління персоналом підприємства як 

об’єкта управління у підвищенні конкурентоздатності та вказано на 

необхідність його постійного розвитку в умовах динамічного зовнішнього 

середовища. Обґрунтовується необхідність формування управлінських дій 

http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/34_2019_ukr/29.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/41.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/71.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moradi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33209920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toghroli%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33209920


315 
 

підприємства щодо удосконалення механізму управління персоналом можна 

відтворити у вигляді певної моделі, спрямованої на досягнення основних 

стратегічних цілей підприємства на основі відповідного розвитку конкретних 

елементів трудового потенціалу та отримання певного супроводжуючого 

ефекту.  

Ключові слова: механізм управління персоналом, підприємство, ефективність, 

конкуренція, методи, теоретичні засади. 

Постановка проблеми. Особливої актуальності набуває розроблення 

механізму ефективного управління персоналом підприємств для забезпечення 

результативності роботи в довгостроковій перспективі, що створить нові умови 

розвитку та підвищить їхню конкурентоспроможність. 

Аналіз досліджень. Серед наукових доробок українських і зарубіжних 

вчених, які стали підґрунтям формування ідеології управління персоналом, 

варто відзначити праці О. Ю. Амосова, О.І. Бабчинської, О. А. Грішнової, А. В. 

Денисової, О. С. Заклекти, Н. Б. Кирич, А. М. Колота, Т. А. Костишиної, І. С. 

Кравченко, Т. І. Лепейко, Е. М. Лібанової, Н. Д. Лук’янченко, В, М. Нижника, 

М. Д. Романюка, В. А. Савченка, М. В. Семикіної. Однак внаслідок складності 

й багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах існують питання, 

розроблені не цілком. 

Мета статті. Метою проведеного дослідження є аналіз теоретичних 

аспектів удосконалення механізму управління персоналом та пошук нових 

форм розвитку персоналу у підвищенні конкурентоздатності підприємств в 

сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу. За сучасних умов основним ресурсом 

успішного функціонування підприємства є персонал, який більшою мірою, ніж 

інші чинники, визначає стратегічний успіх підприємства, є основою 

забезпечення його конкурентоспроможності. Стратегія, у центрі якої перебуває 

персонал, може виконувати роль організаційного важеля, що може забезпечити 

додаткові можливості для одержання прибутку. Саме надійність персоналу як 

одного із джерел конкурентного успіху, тобто здатності підприємства, що 
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управляє людьми, виживати й процвітати в різних обставинах, а також 

ефективно реагувати на різноманітні зміни, спонукає рекомендувати як 

основний організаційний підхід ставити персонал на перше місце. 

Управління персоналом – це складовий компонент управління 

організацією. Функції управління персоналом сприяють реалізації цілей 

підприємства (як тактичних, так і стратегічних). Виходячи з цього, особливої 

актуальності набуває розробка ефективного механізму управління персоналом, 

що обумовлена необхідністю приведення його у відповідність до вимог 

сучасного розвитку економіки.  

Головна мета управління персоналом складається в забезпеченні 

підприємства працівниками, що відповідають вимогам підприємства, їхньої 

професійної та соціальної адаптації. Сьогодні всі розуміють, що для того щоб 

розвиватись, одержувати прибуток і зберегти конкурентоспроможність 

підприємства, керівництво повинно оптимізувати віддачу від вкладень будь 

яких ресурсів: матеріальних, фінансових і, головне, – людських. Основними 

завданнями, що вирішують структури по управлінню персоналом, є: 

планування потреби підприємства в трудових ресурсах, пошук і добір 

потрібних працівників, навчання і підвищення їхньої кваліфікації, управління 

трудовою мотивацією, створення умов для підвищення продуктивності праці, 

контроль за зміною статусу працівників, правові питання трудових відносин 

[2].  

Важливо зазначити, що сучасні концепції управління персоналом 

ґрунтуються на визнанні зростаючої ролі особистості працівника, знанні його 

мотиваційних установок, вмінні їх формувати і направляти відповідно до 

завдань, що стоять перед організацією [3].  

Залучення персоналу, як один із факторів роботи з управління працею 

безпосередньо на підприємстві, включає певні зовнішні та внутрішні функції 

управління персоналом організації. До зовнішніх функцій управління 

персоналом можна віднести наступні: 
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1) працевлаштування – прийом на роботу, ознайомлення з робочим місцем 

та умовами праці, професійне та посадове просування, розірвання контракту;  

2) забезпечення безпечних умов праці та охорони здоров‘я – медичне 

обстеження персоналу, програми страхування, відповідності вимогам безпеки 

праці;  

3) розвиток персоналу (людських ресурсів) – підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення взаємозв‘язку з навчальними 

закладами, розробка концепції просування працівників по службі;  

4) організація заробітної плати та компенсацій – включає розробку рівнів і 

процедур виплат, встановлення персональних ставок погодинної оплати для 

робітників, розрахунок пенсійного забезпечення працівників підприємства;  

5) забезпечення трудових відносин – вивчення і підготовка контрактів між 

підприємством і найманими працівниками, угоди між профспілкою і 

адміністрацією;  

6) матеріальне стимулювання – весь комплекс питань з організації оплати 

праці, розробка і вдосконалення систем стимулювання, атестація робочих 

місць, розробка окремих статей колективного договору; 

7) соціальні питання – контакти з профспілковими організаціями, сприяння 

проведенню громадських заходів [1].  

До внутрішніх функцій управління персоналом підприємства відносять: 

1) розподіл співробітників по робочих місцях – здійснюється на основі їх 

відповідності трудовим функціям, з урахуванням інтересів і схильностей, 

виявлених і вивчених в ході випробувального терміну або іншими методами, а 

також з урахуванням зовнішніх умов роботи;  

2) контролінг персоналу – це сучасна концепція управління персоналом. 

контролінг включає «розробку гіпотези досягнення економічної та соціальної 

ефективності управління працею; координацію різних заходів кадрової 

політики підприємства з загальною політикою його розвитку; підготовку 

інформації для прийняття обґрунтованих рішень»; 
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3) ротація чи запланована зміна для працівника робочого місця – дозволяє 

уникнути монотонності, досягти найбільшої ефективності використання праці;  

4) планування кар‘єри працівника – це здійснюване заздалегідь планування 

розвитку конкретного працівника за час його роботи на підприємстві, в тому 

числі визначення послідовності займаних ним посад за штатним розкладом;  

5) оцінка роботи співробітників – застосовується як для організаційного 

впливу на них, таки для матеріальної винагороди [5].  

Для успішного удосконалення ефективності діяльності персоналу доцільно 

застосовувати наступні рекомендації. 

1. Не варто недооцінювати важливість корпоративної культури. Дуже 

часто менеджери починають процес реорганізації системи управління кадрами 

зі зміни її структури або перегляду вимог до найманих працівників, приділяючи 

корпоративній культурі мінімум уваги. Тим часом, найчастіше саме здорова 

корпоративна культура, що має на увазі нормальний розвиток внутрішніх 

громадських зв‘язків в колективі, дозволяє швидко вирішити будь-яку кризу в 

організації. 

2. Високоефективна система мотивації дозволяє в буквальному сенсі 

творити чудеса з персоналом будь-якої компанії. Тому вдосконалення системи 

управління персоналом підприємства завжди необхідно здійснювати з 

урахуванням цього чинника: справедлива і своєчасна оцінка керівництвом 

якості роботи співробітників, підкріплена матеріальним або нематеріальним 

заохоченням, стимулює персонал до більш ефективної роботи з націленістю на 

результат. 

3. В сучасних умовах вдосконалення управління персоналом часто означає 

поступовий відхід від адміністративних методів керівництва до соціально-

психологічних і соціально-економічних методів, що зарекомендували себе як 

більш результативні та дозволяють в підсумку сформувати «кістяк компанії», 

групу однодумців.  

4. Для формування працездатного колективу, часом доводиться 

переглядати принципи пошуку, відбору та найму фахівців. Удосконалення 
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управління персоналом на підприємстві може включати в себе впровадження 

нових систем тестування та оцінки працівників, зміну джерел пошуку 

кандидатур та інші нововведення [4].  

Всі способи роботи з персоналом в організації повинні бути спрямовані на 

досягнення його головної мети. Інакше кажучи, механізм управління 

персоналом буде настільки ефективним, наскільки успішно співробітники 

використовують свій потенціал для досягнення завдань, які стоять перед 

підприємством. 

Сукупність цілей, напрямів, форм і методів ефективного управління 

персоналом складається в єдину систему управлінської роботи, що включає в 

себе три підсистеми. По-перше, це підсистема аналізу, планування і прогнозу 

персоналу підприємства. Основними її завданнями є формування об’єктів і 

структур управління, розрахунок потреби в персоналі необхідної професії, 

спеціальності та кваліфікації. Іншими словами, розв’язок завдань цієї 

підсистеми має дати відповідь на питання: «Хто потрібний і в якій кількості?» 

По-друге, це підсистема добору, розміщення, оцінки і безперервного навчання 

персоналу. Її основними завданнями є якісне забезпечення сформованих 

об’єктів і структур управління персоналом, а також організація ефективного 

стимулювання їхньої діяльності. І, нарешті, підсистема раціонального 

використання персоналу на виробництві.  

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким чином, 

формування ефективного механізму управління персоналом сучасної 

організації є одним із її стратегічних завдань. Це зумовлюється динамічністю та 

невизначеністю середовища функціонування організації, нестандартністю змін 

як у глобальному оточенні, так і в економічних та соціальних процесах на 

макрорівні, зміною світогляду та структури потреб персоналу.  
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У статті представлена характеристика сучасних трендів електронної 

торгівлі як сучасного інструменту реалізації товарів і послуг, заснованого на 

застосування нових інформаційних технологій для укладення комерційних угод і 
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Однією з найбільш значних змін, яку зараз переживає світ бізнесу, є 

прогресивний розвиток та впровадження електронної торгівлі. На сьогоднішній 

день питанню дослідження стану ринку електронної торгівлі присвячена велика 
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кількість робіт. Також, варто відзначити, що електронну торгівлю, перш за все, 

розглядають як один з сегментів електронної комерції. Так, надання роз’яснень 

концепції «електронна комерція» активно розпочалось наприкінці 1990х – 

початку 2000х років. Автори розділились на два табори: перші вважали, що 

електронна комерція може бути визначена як взаємодія між системами зв'язку, 

системами керування даними та безпекою, через які відбувається обмін 

комерційною інформацією стосовно продуктів або послуг [10, 19]. Інші ж, 

прихильники більш сучасних підходів, визначають електронну комерцію лише 

як проведення операцій з купівлі та продажу товарів через мережу Інтернет [3, 

16]. Проте, на основі другого підходу і сформувалось визначення поняття 

«електронна торгівля». Велику увагу науковці приділяють дослідженню 

питання нормативної бази, яка регламентує відносини в сфері електронної 

торгівлі. Так, дослідженню законодавства однієї з провідних країн в даній 

сфері, США, присвячені роботи А. Оперкента та О. Сидорової[13, 20]. Крім 

того, А. Оперкентом проведено порівняльний аналіз нормативної бази різних 

країн, виділено слабкі та сильні сторони законодавства та, відповідно, надано 

пропозиції щодо правового регулювання проблемних питань. Аналізу 

розробленої українським урядом нормативної бази присвячено роботу О. 

Мельничука, де визначено, що наразі в Україні ключовою необхідністю для 

розвитку електронної торгівлі є саме забезпечення правової бази, зокрема 

розробка Інформаційного кодексу України, розробка Національного плану дій з 

регулярного ознайомлення та впровадження систем е-комерції різних типів[9]. 

З метою дослідження сучасного стану ринку електронної торгівлі формується 

значна кількість звітів. Науковці, відповідно, проводять аналіз оприлюднених 

показників та виділяють загальні тенденції, які формуються в даній сфері. Так, 

Дж. Ефенді та М. Кінні досліджено як основні тенденції ринку електронної 

торгівлі, так і виділено найбільш прибуткові сегменти та основних суб’єктів-

учасників даних відносин [1]. Робота Х. Ширлі та М. Сміта демонструє, яким 

саме чином здійснення розрахунків та операцій через мережу Інтернет впливає 

на економічну ситуацію країн, особливо тих, які розвиваються[18]. 
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Безпосередньо сучасний стан розвитку сфери електронної комерції та торгівлі в 

Україні за останні роки було досліджено у наукових працях Л. Гліненко, Ю. 

Дайновського та С. Маловичко [5, 8]. Проте, статистична інформація постійно 

змінюється і, відповідно, потребує оновлення та аналізу нових сформованих 

тенденцій, які здійснюють вплив на розвиток електронної торгівлі в Україні. 

Початок існування інтернет економіки можна пов’язати із проривом системи 

WorldWideWeb у середині 1990Bх років. З того часу Інтернет перетворився на 

сервіс, інтегровану глобальну мережу з різноманітними мультимедійними 

цілями. Такі поняття, як електронна комерція, електронний бізнес, інтернет-

економіка, цифрова економіка є відносно недавніми конструкціями. Загалом, 

базовою є саме концепція «інтернет-економіка». Так, дане поняття базується на 

трьох ключових характеристиках: вона заснована на цифрових технологіях, які 

є інтенсивно взаємопов'язаними та глобальними[7, 23]. Термін «інтернет 

економіка» підкреслює підтримку зв'язків економічних суб'єктів та процесів за 

допомогою електронних комунікаційних засобів масової інформації. На 

сьогоднішній день для опису економічних відносин через мережу Інтернет 

використовується поняття «електронна комерція», яке і є частиною інтернет 

економіки. Так, Організація економічного співробітництва та розвитку надає 

два визначення даного терміну [12]: 1) у вузькому сенсі, електронна комерція – 

це продаж чи покупка товарів та послуг між бізнесом, домашніми 

господарствами, фізичними особами, урядами та іншими державними чи 

приватними організаціями, що проводяться через мережу Інтернет. Товари та 

послуги замовляються через Інтернет, але платіж та остаточна доставка товару 

або послуги можуть здійснюватися як в онлайн, так і в офлайн режимі. 2) у 

широкому сенсі, електронна комерція – це будь-яка форма бізнес відносин, де 

взаємодія між суб’єктами відбувається шляхом використання Інтернет-

технологій. Зважаючи на те, що електронна комерція на сьогоднішній день 

стала окремою галуззю економіки, велика увага приділяється і законодавчому 

врегулюванню даного поняття. Так, у 1997 році згідно з резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН було введено в дію Типовий закон «Про 
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електронну торгівлю». Цей законодавчий акт має рекомендаційний характер і, 

перш за все, має бути використаний державами як основа для розробки 

національного законодавства. Не виключенням є і Україна. Правове 

регулювання діяльності в сфері інтернет економіки започатковано ухваленням 

Закону України «Про Національну програму інформатизації» у 1998 році [15]. 

Фінальним етапом законодавчого визначення організаційно-правових засад 

діяльності у сфері електронної комерції в Україні, на сьогоднішній день, став 

Закон України «Про електронну комерцію», прийнятий у 2015 році [14]. Даний 

закон, крім надання тлумачення основних дефініцій, встановлює порядок 

вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційно-

телекомунікаційних систем та визначає права і обов’язки учасників відносин у 

сфері електронної комерції. Так, згідно з Законом України «Про електронну 

комерцію», електронна торгівля визначається як частина електронної комерції, 

а саме – господарська діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, 

реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення 

електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних 

систем [14]. Варто відзначити, що в теорії електронної комерції дану галузь 

прийнято розрізняти за типами, виділеними на основі суб’єктів-учасників 

економічних відносин та їх взаємодії один між одним. Найбільш широко 

розповсюдженими серед них є: 1) бізнес до бізнесу (B2B) – взаємозв’язок 

компаній, підприємств і т.п.; через різноманітні віртуальні B2B майданчики 

дані суб’єкти отримують можливість обмінюватись інформацією, знаходити 

нових партнерів, контрагентів та проводити торгові операції. Також, 

підприємства можуть через відповідні сервіси забезпечити себе різними 

супровідними послугами, придбати обладнання та ін. [17]; 2) бізнес до 

споживача (B2С) – тип, з яким часто ототожнюють саме поняття «електронна 

комерція»; забезпечує взаємозв’язок різноманітних компаній та постачальників 

товарів та послуг з кінцевими споживачами в мережі Інтернет[22]; 3) споживач 

до споживача (С2С) – забезпечує взаємодію між кінцевими споживачами 

інтернет послуг (наприклад, інтернет-аукціони, протоколи спільного 
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використання файлів та ін.) [11]; 4) бізнес до уряду (B2G) – взаємозв’язок 

компаній та підприємств з державними адміністративними органами. Дана 

система набуває все більш активного розвитку останнім часом. Наприклад, 

найбільш стрімкою тенденцією є проведення закупівель товарів та послуг 

урядами різних країн та керівництвом міжнародних організацій через мережу 

Інтернет. В свою чергу, комерційні організації мають можливість направляти 

власні пропозиції і вести таким чином діалог з владою [11, 17]; 5) споживач до 

уряду (С2G) – напрям, який використовується для організації взаємодії уряду 

країни та кінцевого споживача. Наприклад, в США майже всі платники 

податків здійснюють подання декларації про доходи через сайти податкових 

відомств [11]. На сьогоднішній день, така «цифровізація» відносин між владою 

та громадянами держави впроваджується і в Україні (онлайн замовлення 

паспортів, отримання витягів з кадастру, реєстрація документів та ін.); 6) 

мобільна комерція (m-commerce) – купівля та продаж товарів та послуг, обмін 

інформацією, здійснення платежів та ін. через бездротові портативні пристрої, 

такі мобільні телефони, смартфони, ноутбуки і планшети та ін. Ці бездротові 

пристрої взаємодіють з комп'ютерними мережами, які мають можливість 

проводити визначені операції в Інтернеті[10]. Отже, перейдемо до 

статистичного аналізу тенденцій розвитку електронної торгівлі в Україні. 

комерція»; забезпечує взаємозв’язок різноманітних компаній та постачальників 

товарів та послуг з кінцевими споживачами в мережі Інтернет[22]; 3) споживач 

до споживача (С2С) – забезпечує взаємодію між кінцевими споживачами 

інтернет послуг (наприклад, інтернет-аукціони, протоколи спільного 

використання файлів та ін.) [11]; 4) бізнес до уряду (B2G) – взаємозв’язок 

компаній та підприємств з державними адміністративними органами. Дана 

система набуває все більш активного розвитку останнім часом. Наприклад, 

найбільш стрімкою тенденцією є проведення закупівель товарів та послуг 

урядами різних країн та керівництвом міжнародних організацій через мережу 

Інтернет. В свою чергу, комерційні організації мають можливість направляти 

власні пропозиції і вести таким чином діалог з владою [11, 17]; 5) споживач до 
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уряду (С2G) – напрям, який використовується для організації взаємодії уряду 

країни та кінцевого споживача. Наприклад, в США майже всі платники 

податків здійснюють подання декларації про доходи через сайти податкових 

відомств [11]. На сьогоднішній день, така «цифровізація» відносин між владою 

та громадянами держави впроваджується і в Україні (онлайн замовлення 

паспортів, отримання витягів з кадастру, реєстрація документів та ін.); 6) 

мобільна комерція (m-commerce) – купівля та продаж товарів та послуг, обмін 

інформацією, здійснення платежів та ін. через бездротові портативні пристрої, 

такі мобільні телефони, смартфони, ноутбуки і планшети та ін. Ці бездротові 

пристрої взаємодіють з комп'ютерними мережами, які мають можливість 

проводити визначені операції в Інтернеті[10]. Отже, перейдемо до 

статистичного аналізу тенденцій розвитку електронної торгівлі в Україні. 

комерція»; забезпечує взаємозв’язок різноманітних компаній та постачальників 

товарів та послуг з кінцевими споживачами в мережі Інтернет[22]; 3) споживач 

до споживача (С2С) – забезпечує взаємодію між кінцевими споживачами 

інтернет-послуг (наприклад, інтернет-аукціони, протоколи спільного 

використання файлів та ін.) [11]; 4) бізнес до уряду (B2G) – взаємозв’язок 

компаній та підприємств з державними адміністративними органами. Дана 

система набуває все більш активного розвитку останнім часом. Наприклад, 

найбільш стрімкою тенденцією є проведення закупівель товарів та послуг 

урядами різних країн та керівництвом міжнародних організацій через мережу 

Інтернет. В свою чергу, комерційні організації мають можливість направляти 

власні пропозиції і вести таким чином діалог з владою [11, 17]; 5) споживач до 

уряду (С2G) – напрям, який використовується для організації взаємодії уряду 

країни та кінцевого споживача. Наприклад, в США майже всі платники 

податків здійснюють подання декларації про доходи через сайти податкових 

відомств [11]. На сьогоднішній день, така «цифровізація» відносин між владою 

та громадянами держави впроваджується і в Україні (онлайн замовлення 

паспортів, отримання витягів з кадастру, реєстрація документів та ін.); 6) 

мобільна комерція (m-commerce) – купівля та продаж товарів та послуг, обмін 
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інформацією, здійснення платежів та ін. через бездротові портативні пристрої, 

такі мобільні телефони, смартфони, ноутбуки і планшети та ін. Ці бездротові 

пристрої взаємодіють з комп'ютерними мережами, які мають можливість 

проводити визначені операції в Інтернеті[10]. Отже, перейдемо до 

статистичного аналізу тенденцій розвитку електронної торгівлі в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ 

ПІДПРИЄМСТВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Статтю присвячено висвітленню питань розробки маркетингових стратегій 

підприємств в мережі Інтернет. Обґрунтовано необхідність розробки 

ефективного веб-сайту, як ключового елементу маркетингової стратегії 

підприємства в мережі Інтернет. Визначено фактори, які сприяють 

успішності просування веб-сайтів підприємств в мережі Інтернет. 

Ключові слова: стратегія, інтернет-маркетинг, сайт, контент, бюджет. 

Розробка маркетингової стратегії є одним із перших кроків під час 

започаткування будь якого бізнесу. Маркетингова стратегія розвитку бізнесу 

має формуватися на початковому етапі створення підприємства, але на 

практиці, її формуванням часто невиправдано нехтують.  

В сучасних умовах цифрової економіки, масового споживання та 

задоволення базових потреб, швидкі технологічні зміни, бурхливий розвиток 

глобальних ринків, принципові зміни в моделях поведінки споживачів, 

перенасичення ринку диференційованими товарними пропозиціями 

спричинили зниження ефективності традиційних маркетингових стратегій. 

Інформатизація, розвиток мережі Інтернет, глобалізація, поява нових 

технологічних укладів створили нові можливості для зростання підприємств, 

що потребує формування маркетингових інтернет-стратегій підприємств.  
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Процес розробки стратегії підприємства є предметом наукових пошуків 

багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, зокрема, І. Ансоффа, 

Б. Карлофа, М. Мескона, Г. Мінцберга, С. Попова, А. Стрікленда, А. Томпсона, 

А. Чандлера, З. Шершньової та інших. Дослідженню  різноманітних аспектів 

формування маркетингової стратегії підприємства присвятили свої праці такі 

відомі вчені, як А. Войчак, С. Гаркавенко, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, 

М. Портер, Г. Хардинг та багато інших. Однак недостатньо вивченим 

залишається проблематика формування маркетингових інтернет-стратегій 

підприємства. 

Основними завданнями під час формування маркетингової стратегії є [1]: 

– визначення пріоритетів та виявлення сильних сторін підприємства; 

– розробка послідовності дій; 

– отримання максимуму інформації, необхідної для подальшої роботи; 

– розрахунок бюджету реалізації стратегії. 

Для побудови успішної стратегії розвитку підприємства слід враховувати 

наступні складові маркетингу [2]: 

– Зовнішній маркетинг (побудова комунікацій, визначення каналів 

продажів, формування унікальної торговельної пропозиції); 

– Маркетинг відносин (залучення клієнтів і партнерів, аналіз конкурентів); 

– Внутрішній маркетинг (робота головного менеджера, відділу продажів та 

інших відділів); 

– Відповідальність перед суспільством (притримування етичних норм і 

державних законів). 

Кожне підприємство має розуміти свої цілі та знати які інструменти для 

цього використати. В цифровій економіці стратегія просування підприємства в 

мережі Інтернет фіксує данці цілі, послідовність дій для їх досягнення та 

дозволяє оцінити бажаний результат. Для невеликих підприємств достатнім є 

наявність маркетингового інтернет-плану, а для великих – необхідною є 

розробка маркетингової інтернет-стратегії. 
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Підприємствам  необхідно вибудувати систему цифрового та інтернет-

маркетингу, яка має включати наступні елементи [3]: 

– Створення і розкрутка сайту, налаштування e-mail розсилки. 

– Створення мобільного додатку і адаптивний дизайн сайту. 

– Підключення і налаштування системи управління робочими процесами 

(CRM-система). 

– Підключення IP-телефонії. 

– Налаштування систем веб-аналітики. 

В процесі реалізації стратегічного підходу до інтернет-маркетингу на 

практиці, потрібно буде пройти через наступні ключові етапи [4]: 

– Аналіз ринкового оточення, дослідження стратегій конкурентів, аудит 

інтернет-присутності бренду зараз. 

– Визначення чітких цілей просування, побудова системи збору даних, 

вибір комплексу інструментів і форматів звітності. 

– Сегментація за параметрами: канали просування; напрямки бізнесу; 

товарні категорії; соціально-демографічні ознаки; географічні ознаки тощо. 

– Формування контенту, принципів і конкретного інформаційного змісту 

комунікацій. 

– Розподіл ключових показників ефективності досягнення цілей по групах 

(обсяг і якість трафіку, відвідуваність, конверсія, юзабіліті тощо). 

– Визначення масштабу робіт, розподіл бюджету. 

– Призначення термінів, виконавців і підрядників. 

– Етап реалізації, контролю та коригування. 

– Аналітика за результатами досягнутих цілей. 

На будь-якому з цих етапів доцільним може стати використання послуг 

кваліфікованих консультантів в сфері інтернет-маркетингу.  

Стратегія підприємства в цілому та маркетингова інтернет-стратегія, 

зокрема, майбутній план маркетингової діяльності повинні вибудовуватись не 

навколо його товарів або послуг (з перевіреними і відпрацьованими методами 

просування), а навколо потреб споживача [5, 6]. Для правильної розробки 
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стратегії інтернет-маркетингу потрібно знати цільову аудиторію, чим вони 

живуть, чого потребують і який шлях проходять в інтернеті перед покупкою 

вашого товару або послуги. 

Важливу роль відіграє в інтернет-стратегії підприємства має сайт та його 

контент. Якщо він унікальний, релевантний і корисний, то підприємство 

ймовірно отримає зростання позицій у пошуковій видачі в інтернеті, збільшить 

відвідуваність та підвищить лояльність користувачів до ресурсу та самого 

підприємства. 

Якщо на сайті підприємства відсутні користувачі, то він не може 

приносити прибуток. Саме відвідуваність є ключовим показником інтернет-

маркетингу. Її можна перевірити за допомогою сервісів веб-аналітики, таких як 

Google Analytics. Маркетингова аналітика допомагає оцінити результат 

рекламних кампаній та роботу підприємства в Інтернеті загалом. Дані про 

відвідуваність та поведінкові фактори дають уявлення про роботу сайту, слабкі 

сторони, які необхідно модернізувати. 

Щоб сайт добре продавав, він повинен бути оптимізованим під мобільні 

пристрої. Користувачі найчастіше переглядають товари в інтернеті через 

смартфон, тому наявність адаптивного дизайну має вирішальне значення. Цей 

фактор впливає не тільки на зручність користувача, але й на ранжування у 

пошуковій видачі.  Застарілий дизайн і заплутана навігація швидше змусять 

потенційного клієнта покинути сайт, ніж зможуть спонукати до цільових дій. 

Хороший сайт має зрозумілий інтерфейс і мінімалістичний дизайн з помірним 

використанням графіки й кольорів. Сторінки сайту повинні завантажуватися 

швидко і коректно відображатися на всіх пристроях.  

Підприємству необхідно постійно підвищувати юзабіліті сайту, усувати 

технічні проблеми (помилки, биті посилання). Будь-які труднощі, які 

виникають у користувача на шляху до цільових дій, негативно впливають на 

сприйняття бренду. 

Одним із найголовніших факторів розробки інтерне-маркетингових 

стратегій є бюджет. Розмір бюджету інтернет-просування підприємства 
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безпосередньо впливає на швидкість зростання присутності в мережі Інтернет. 

Чим більше коштів підприємство вкладає, тим більший обсяг робіт можна буде 

виконати за короткий термін. Процес просування ускладнюється тим, що на 

результати впливають дії конкурентів. Якщо вони вкладають більше грошей у 

просування свого сайту, то результати можуть здаватися не такими 

очевидними. Завдяки інтернету конкуренція між бізнесами переходить на 

новий рівень, тому що мережа значно змінює просторовий і часовий масштаби 

середовища ведення діяльності.  

Інтернет є глобальним засом комунікації, який не має територіальних 

обмежень, при цьому вартість доступу до інформації в мережі не залежить від 

віддаленості від неї, на противагу традиційним засобам, де ця залежність прямо 

пропорційна. Тому, під час побудови інтернет-маркетингових стратегій, слід 

врахувати, що відстань між продавцем і покупцем важлива лише з погляду 

транспортних витрат, а це, в свою чергу: 

– відкриває перед невеликими фірмами можливість розширення цільової 

аудиторії і спілкування з глобальною аудиторією, тому що вихід на глобальний 

ринок за допомогою традиційних видів зв'язку для невеликих фірм неможливий 

через істотний економічний бар'єр, на противагу інтернету; 

– дозволяє міжнародним фірмам підвищити ефективність комунікаційних 

процесів за допомогою розширення внутрішньої (intranet) і зовнішньої (extranet) 

мережі підприємства і використання мережі для повсюдної взаємодії з 

поточними і потенційними споживачами; 

– для фірм, що орієнтуються на використання маркетингової стратегії, 

заснованої на регіональній основі, створює певну проблему, оскільки Інтернет 

не має обмежувальних географічних факторів, тому інформація може бути 

отримана з будь-якого місця земної кулі. 

Часовий масштаб у середовищі інтернету також значно відрізняється від 

звичайного і дозволяє фірмам приймати рішення в кілька разів швидше, ніж 

раніше. Інформація і сервіс у мережі доступні цілодобово. Крім того, мережа 

Інтернет має високу гнучкість, що дозволяє легко вносити зміни до 
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представленої інформації і, тим самим, підтримувати її актуальність для 

фактичних і потенційних споживачів без необхідності тимчасової затримки на 

оновлення і додаткові витрати на поширення. 

Більшість маркетингових інтернет-стратегій спрямовуються на: 

збільшення цільового трафіку на сайт; збільшення конверсії клієнтів з сайту і 

супутніх сайту сторінках. Розробка стратегії інтернет-маркетингу 

розпочинається із визначення маркетингових комунікацій, які можуть бути 

перенесені в інтернет. Для кожного підприємства маркетингова інтернет-

стратегія залежить від досяжності цільових груп і можливостей комунікації. 

Базовим елементом інтернет-маркетингу підприємства є сайт. В залежності від 

цілей, які ставить підприємство перед комунікаційною діяльністю в Інтернет, 

визначаються структура і контент сайту, використовувані на ньому модулі, 

вимоги до функціональності. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 

 

У статті визначено, що загальний ефект інтегрованого комплексу комунікацій 

банку не є простою сумою ефектів від окремих його складових, що обумовлено 

виникненням на різних рівнях ефектом синергізму. Отже, в результаті 

проведеного дослідження пропонується наступне визначення ефективність 

маркетингових комунікацій банку – це здатність різних елементів комунікацій 

комплексу завдяки їх маркетингових взаємозв'язку, оптимальному поєднанню, 

спрямованості впливати на параметри поведінки цільових груп на ринку, а 

також ставлення до банку. 

Ключові слова: ефективність маркетингу, маркетинг банківський, економіка, 

банк, установа, позиція на ринку, багатозадачність, кінцева невизначеність. 

Метою діяльності кожної банківської установи є «зміцнення і підтримку 

своїх позицій на ринку, повинна оцінювати їх і вибирати найкращу відповідну 

реакцію, що сприяє досягненню цілей» [2]. При цьому «ефективність 

комунікації залежить не стільки від її масштабу і сили впливу, і навіть не від 

кількості витрачених коштів, а від того, наскільки комунікативне повідомлення 

https://doi.org/10.32843/bses.50-23
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відповідає наявним мотивами об'єкта комунікації» [6]. Тобто чим більший 

вплив мають мотиватори, тим більший ефект отримає банківська установа від 

проведених заходів. 

Проблеми банківського маркетингу досліджено в роботах таких науковців: 

І. Алексєєва, Н. Косар, Н. Попова, О. Птащенко; проблемами формування 

соціального капіталу і його складової- маркетингових комунікацій вивчала 

Н.Корж, Білан Ю.В та ін. Але, не зважаючи на значну кількість досліджень, 

проблемі адаптування маркетингових концепцій до фінансово-кредитної сфери 

приділено мало уваги в наукових працях 

Результатом підвищення ефективності маркетингової діяльності банку є 

«зростання внутрішньої та зовнішньої діяльності, яка позитивно впливає на 

конкурентоспроможність банків» [4]. Основними проблемами при оцінці 

ефективності маркетингової діяльності банку виступають: 

значна кількість завдань при постановці проблеми; 

невизначеності кінця проведеної роботи, на результат якої значно  

пливають зовнішні фактори діяльності банку. 

Багатозадачність і кінцева невизначеність – «об'єктивне джерело проблеми 

труднощів аналізу витрат на реалізацію маркетингової політики просування» 

[4]. 

Економічну категорію «ефект маркетингових комунікацій» доцільно 

розглядати «як кількісну та якісну оцінку події, що ідентифікує зміни процесів, 

які відбуваються у банку під час або після проведення маркетингових 

комунікаційних заходів (з урахуванням короткострокового та довгострокового 

періоду) порівняно із базовим станом» [2]. 

Теорія і методологія оцінки ефективності маркетингової діяльності 

базується на основі дослідження показників ефективності взаємодії окремих 

суб'єктів, так як маркетинг усе частіше розглядається як процес взаємодії. «У 

цьому сенсі ефективність маркетингу взаємодії і маркетингових комунікацій 

стають практично непомітними поняттями» [1]. 

Тому «теорія і методологія оцінки ефективності маркетингових 
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комунікацій фактично є оцінкою ефективності взаємодії суб'єктів 

маркетингової системи» [6]. Коливання сутності «маркетингових комунікацій у 

сторону їх інтерактивності, перехід до маркетингу відносин указує на 

необхідність формування нового погляду на проблему визначення 

ефективності» [3]. 

Ефективність маркетингової діяльності банку спричинена реалізацією їх 

завдань, тому має синергетичний ефект, який дає змогу виділити не тільки їх 

економічну ефективність, але і комунікаційну та соціальну ефективність 

маркетингових комунікацій (табл. 1).  

Таблиця 1 -  Характеристика основних видів ефективності маркетингової 

діяльності 

Комунікативна складова ефективності 
Визначається як ефективність взаємодії з показниками трансакційної і перцептивної 

компонентів ефективності. 
Трансакційна складова комунікаційної ефективності – «розглядається як міра збігу 
очікуваного і реального відгуків у процесі інформаційної взаємодії з точки зору ініціатора 
комунікації». 
Перцептивна складова комунікаційної ефективності – «розглядається як оцінка адекватності 
розуміння повідомлення реципієнтом (з точки зору ініціатора комунікації)». 
Ефективність складова комунікаційної ефективності – «оцінюється як взаєморозуміння 
партнерів у процесі бізнес-комунікацій і подається у вигляді добутку ефективності передачі 
(трансакційної ефективності) на ефективність сприйняття (перцептивної ефективності)». 

Економічна складова ефективності 
Ключовими підходами до визначення економічної складової ефективності є: 
Прямий підхід, який базується на принципі «витрати -результати». 
Підхід, «заснований на імовірнісних моделях». 
Якщо фіксованими є затрати, то в «якості оцінки ефективності цих витрат можна вважати 
ймовірність досягнення певного, заздалегідь запланованого результату, який може бути 
отриманий на базі фіксованих витрат». Якщо ж ставиться завдання досягнення цілком 
певного результату («націленість на результат»), то «даний підхід передбачає розрахунок 
ймовірності досягнення цього результату в залежності від рівня витрат в структурі бізнес- 
процесу і таку ймовірність (рівня надійності)». 
Підхід, який базується на непрямих оцінках економічної складової ефективності. 

Соціальна складова ефективності 

Визначає вплив соціально маркетингових комунікацій на розвиток суспільства, його 
основних цільових груп і організації 

 

Зростання зацікавленості користувачів в рівні показників соціальної 

складової ефективності спричинило розвиток методології 
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ціннісноорієнтованого підходу. Сутність даного підходу полягає у визначенні 

цінностей, які отримують учасники фінансового ринку від взаємин. Отже, «не 

економічний прибуток, а загальне поняття цінностей розглядається як 

ключовий соціально-економічний ефект від взаємодії» [2]. 

При цьому доцільно визначити, що визначення поняття «економічна 

ефективність» пов'язують з отриманням вартісного доходу, і без нього вона 

стає несуттєвою. Але тільки «кількісних показників при оцінці ефективності 

діяльності банків недостатньо для ґрунтовного аналізу» [5]. 

Виходячи із зазначеного, звернемо увагу на визначення Т.Шабага, який 

стверджує, що ефективність банківської установи - «не лише як його результати 

діяльності, а й як ефективну систему управління, побудовану на основі 

формування науково обґрунтованої стратегії діяльності банку та контролю за 

процесом її реалізації за допомогою певних інструментів, при цьому 

ефективність банку охоплює ефективність банківської діяльності» [7]. 

Виходячи із дослідження праць науковців з проблем визначення 

ефективності марктеингової діляьності банківської установи, вважаємо, що 

оцінка ефективності марктеингової діяльності банку проводиться за 

наступними напрямками: 

1) показники фінансової діяльності (показники прибутку, 

прибутковість власного капіталу та прибутковість активів; 

2) показники внутрішніх банківських операцій (ефективність 

діючої структури управління банківською установою, ефективність роботи 

головного офісу, регіональних філій та відділень); 

3) показники рівня використання бази клієнтів (загальна 

чисельність клієнтів банку, питома вага банку на ринку, вартість 1 банківської 

послуги, наданих одному клієнту, темпи росту чисельності клієнтів банку); 

4) показники привабливості банку (впізнаність банку на ринку, 

позитивний імідж, відомий бренд). 

У відповідності до «класичної теорії маркетингових комунікацій, їх 

ефективність визначається ступенем впливу на сприйняття та поведінку 
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споживачів. Тому в процесі оцінки ефективності маркетингових комунікацій 

оцінюються, в основному, комунікативні та поведінкові фактори» [6]. 

На думку автора, при проведенні аналізу маркетингової діяльності банку 

доцільно слідувати наступним етапам проведення дослідження: 

− формулювання головної цілі аналізу (оцінка топочної 

діяльності, аналіз результативних показників діяльності, ефективність 

здійснення окремих заходів тощо). 

− оцінка статистичної звітності (звіти, баланси, сайт НБУ). 

− оцінка першочергової інформації, отриманої від 

проведення маркетингового дослідження (опитування, спостереження). 

− визначення причин негативного стану та факторів, які 

зумовли отриманий результат. 

− узагальнення проведеного дослідження, побутова таблиць, 

графіків, формулювання висновків. 

Найпростіше визначити ефективність маркетингових комунікацій банку 

можна провівши зіставлення показників доходу та прибутку банку до та після 

проведення маркетингових заходів. Також необхідно провести зрівняння 

величини приросту результативних показників із додатковими витратами на 

проведення маркетингових заходів. Моделі Дж.М. Гроссмана і С. Шапіро, 

охарактеризовані О.В. Яценко, «описують відповідність змісту 

комунікаційних повідомлень властивостям диференційованого товару, який 

просувається на ринок. Автори цих моделей показують, що при постійній 

кількості торгових марок є занадто велика кількість реклами в розрахунку на 

одну з них» [4]. 

Корж Н. В.,  Білан Ю.В. стверджують, що «ефективність комунікаційного 

повідомлення ґрунтується на його утриманні (креативності), тоді воно виконує 

функцію переконання» [5]. На їхню думку, «маркетингові комунікації 

змінюють споживчу поведінку і не мають прямого впливу на ефективність 

розподілу ресурсів компанії» [5]. Не впливаючи на еластичність попиту, 

«маркетингові комунікації збільшують суб'єктивну корисність сприйманого 
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продукту. Недолік даної моделі - відсутність механізму визначення прибутку 

компанії». Як вважає, Птащенко О., «переконуюча реклама монопольного 

товару надлишкова і неефективна, тому що вона породжує попит, який не може 

бути задоволений» [4]. Отже, дослідження Птащенко О. у сфері 

маркетингових комунікацій «зосереджені на змісті маркетингових комунікацій, 

які залежно від ринкової ситуації та характеристик банку вливають на 

економічні показники його діяльності» [4]. 

Для оцінки впізнаваності та запам'ятовування комунікаційних звернень 

використовуються методи Геллапа-Робінсона та Старча. Метод Геллапа- 

Робінсона використовується для того, щоб «оцінити запам'ятовуваність 

реклами безпосередньо після рекламних контактів. Метод полягає в тому, що 

через кілька днів після рекламного звернення 200 вибраним з цільової аудиторії 

особам пропонують перелік рекламодавців» [7]. Кожен з респондентів повинен 

відповісти на запитання, чи пам'ятає він, що бачив рекламу відповідного банку. 

Недоліком даного підходу є «його трудомісткість і витратність, а також 

націленість на друковану рекламу, що обмежує можливості багатьох суб'єктів 

маркетингових комунікацій» [1]. 

Метод Старча полягає у тому, що «кожен відібраний представник цільової 

аудиторії в присутності особи, яка проводить опитування, переглядає рекламні 

матеріали і відмічає ті рекламні оголошення, які він бачив раніше» [3]. При 

цьому розрізняють читачів: 

 «1) які тільки побачили повідомлення;  

2) частково його читали та встановили суб'єкт комунікації;  

3) прочитали майже повністю весь зміст звернення» [7].  

Головною перевагою вказаного методу є нагадування клієнту про 

позитивні моменти співпраці. Недоліком даного методу є те, що клієнти 

можуть згадати не ту рекламу, до якої її підштовхують. Так як метод даний не 

зовсім надійний, так як результати непередбачувані. 

Та, як правило, онлайн-просування пов'язано з використанням спеціальних 

методів і способів оцінки (табл. 2). 
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Таблиця 2 -  Основні показники ефективності інструментів онлайн-

просування 

Показник Зміст 
 

Monthly Reach 
«кількість осіб, що заходили на сайт (проект, розділ) 
хоча б 1 раз за місяць» 

Average Weekly Reach «середня кількість осіб, що заходили на сайт (проект, 
розділ) хоча б 1 раз за тиждень з аналізованого періоду» 

Average Daily Reach «середня кількість осіб, що заходили на сайт (проект, 
розділ) хоча б 1 раз за день з аналізованого періоду» 

Average Weekly 
Frequency 

«середня кількість контактів аудиторії з сайтом за 
тиждень» 

Average Daily 
Frequency 

«середня кількість контактів аудиторії з сайтом за 
добу 

Average Minutes per 
Day 

Середня кількість хвилин, проведених однією 
людиною на сайті за добу 

Unique Visitors кількість унікальних відвідувачів 
Click Through Rate (CTR) відношення числа кліків (натиснень на рекламне 

повідомлення) до кількості показів рекламного 
повідомлення відвідувачу, у % 

Click To Buy (CTB), 
коефіцієнт конверсії 

Відношення кількості клієнтів до кількості 
відвідувачів, у % 

Click To Interest (CTI) відношення кількості зацікавлених відвідувачів сайту, які 
перегорнули кілька його сторінок, або повернулися на сайт 
знову, або запам'ятали його 
адресу до загальної кількості відвідувачів сайту, у %» 

 
Для дослідження рівня ефективності інтернет-комунікацій «можуть бути 

проаналізовані наступні характеристики: хіти - переглянуті сторінки, число 

яких в одиницю часу дозволяє визначити рекламну потужність сайту, хости - 

унікальні користувачі, що переглядають сторінки, кожному з яких відповідає 

окрема IP- адреса» [4]. 

Застосування вказаних методик проведення аналізу потребує технічного 

та інформаційного забезпечення аналізу, яке можна отримати через 

«лічильники, що розміщуються на сайті, cookie- файли, що містять різну 

динамічну інформацію, що зберігаються на комп'ютері користувача, log-файли, 

де протоколюються події різного характеру, що відбуваються на сайті» [2]. 

Визначення загальної оцінки маркетингової діяльності банківської 
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установи «є основним моментом у загальній системі управління  

маркетинговими комунікаціями банку. Цей рівень робіт передбачає 

обґрунтування системи показників ефективності комунікацій і надходження їх 

динаміки» [7]. На даному етапі як основні показники, що характеризують 

ефективність маркетингових комунікацій, можуть бути використані «показники 

динаміки числа споживачів, витрат на маркетингові комунікації, фінансових 

результатів по банку. З групи відносних показників, що відображають 

ефективність маркетингових комунікацій, в економічній літературі виділяють 

показник ступеня проникнення засобу повідомлення, ступінь залучення 

споживачів до реклами та ін.» [6]. 

Показники ефективності маркетингової комунікаційної діяльності 

банківської установи необхідно згрупувати за спільними ознаками. Перша 

група охоплює показники окремих елементів маркетингової комунікаційної 

діяльності: «показники оцінки якості матеріалів маркетингових комунікацій; 

показники оцінки заходів і кампаній маркетингових комунікацій» [3]. Наступна 

група – «показники оцінки маркетингових комунікацій за кількісними та 

якісними ознаками. Якісні представлені вартісними показниками, показники 

медіа-планування, показники ефективності та результативності маркетингових 

комунікацій банку» [3]. 

Третя група представлена показниками оцінки ключових елементів 

комплексу маркетингових комунікацій: реклами, PR, виставкової діяльності, 

стимулювання збуту, особистого продажу та прямого маркетингу. Основні 

показники, що рекомендуються для оцінки ефективності маркетингових 

комунікацій, наведено нижче: 

‒ індекс ефективності комунікаційної операції за весь період 

здійснення; 

‒ індекс обізнаності; 

‒ показник залучення; 

‒ «подушка відвідуваності» - приріст кількості відвідувачів після 

закінчення рекламної компанії; 
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‒ показник міри проникнення GRP; 

‒ ефект реклами як успіх розподілу; 

‒ дохід від реклами; 

‒ вартість рекламного контакту; 

‒ рентабельність реклами; 

‒ ефективність реклами; 

‒ вартість реклами у розрахунку на тисячу контактів. 

Для досягнення стратегічних цілей банку необхідно використовувати 

маркетингові комунікації при здійсненні поточної діяльності. Для цього відділу 

маркетингу або відділу комунікацій необхідна ефективна система моніторингу 

ефективності комунікаційної стратегії. З цією метою «треба застосовувати 

систему збалансованих показників, які містить індикатори стратегічного 

управління, котрі характеризують вимір та оцінювання ефективності за всіма 

аспектами діяльності банку - фінансовими, маркетинговими тощо» [5. 

Зауважимо, що об'єднання різних інструментів маркетингових комунікацій 

приводить до отримання ефекту синергії, коли одночасне застосування 

маркетингових інструментів дає можливість отримати більший економічний та 

комунікативний ефект, ніж при окремому їх використанні 
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на підприємстві, обґрунтовано необхідність застосування інтернет-реклами в 
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Актуальність проблеми. Реалії активних ринкових змін та намагання 
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підвищення ефективності системи управління маркетинговою діяльністю, 

повинні розробляти стратегічні плани з включенням до них маркетингових 

заходів по впровадженню новітніх рекламних технологій в Інтернет та 

контролювати хід виконання. Це виключає сумніви у важливості й актуальності 

вивчення теоретичних основ інтернет-реклами, її можливостей та перспектив 

розвитку. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідженню проблем інтернет- 

реклами, її змісту, можливостей присвячували праці такі учені: В. Алексунін 

[1], М. Лебеденко [3], І. Литовченко [4], І. Лученко [3], В. Пилипчук [4], В. 

Родигіга [1], А. Романов [5], О. Феофанов [6], А. Юрасов [7] та ін. Теоретико- 

методичні засади, що викладені в роботах цих авторів, формують основу науки 

про інтернет-рекламу. Однак, не зменшуючи цінності перелічених праць, слід 

відзначити недостатнє вивчення теоретико-практичних основ інтернет-реклами. 

Необхідність подальшої розробки теорії, дослідження питань, що стосуються 

змісту та ролі інтернет-реклами в системі управління маркетинговою 

діяльністю, а також з’ясування можливостей інтернет-реклами та перспектив її 

розвитку, визначили доцільність розкриття даної теми. 

Мета роботи. Метою наукової статті є визначення змісту поняття 

«інтернет- реклама» та наукове узагальнення переваг і недоліків інтернет-

реклами з урахуванням сучасних тенденцій розвитку рекламної діяльності. 

Відповідно до мети визначено і вирішено наступні теоретико-практичні 

завдання: на основі аналізу теоретичних положень запропоновано власне 

визначення поняття інтернет-реклами з метою формування міцного 

понятійного апарату. Крім того, узагальнено і систематизовано переваги і 

недоліки інтернет-реклами в залежності від об’єкту її сприйняття, а також 

перспективи розвитку цього виду реклами з метою підвищення ефективності 

функціонування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Система управління 

маркетинговим менеджментом підприємства передбачає планування, 

виконання і контроль маркетингової програми та індивідуальних обов'язків 
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кожного працівника, оцінку ризику і прибутків, ефективності маркетингових 

рішень. Ефективне функціонування даної системи залежить від ефективності 

виконання заходів з управління маркетинговою діяльністю: аналіз цільових 

ринків, пошук цільових сегментів, формування стратегічних маркетингових 

планів, в яких важливе місце займає маркетингова політика просування, а 

також виконання і контроль стратегічних програм. Однією із складових 

маркетингової політки просування є інтернет-реклама. 

На основі проаналізованих наукових та науково-методичних джерел 

систематизовано загальні відомості про інтернет-рекламу як складову 

рекламного менеджменту. Було встановлено, що інтернет-реклама – це новий, 

гнучкий, високотехнологічний та інтелектуальний комунікаційний засіб 

електронного маркетингу, який дозволяє ефективно вирішувати широкий 

спектр задач для будь-якого бізнесу: стимулювання продажів, підтримка іміджу 

підприємства, розвиток бренду тощо. 

Слід відмітити, що інтернет-реклама, як і будь-який вид реклами, має свої 

переваги та недоліки. Знання особливостей створення та розміщення реклами в 

Мережі дозволяють забезпечити максимальну ефективність інтернет-реклами. 

Сучасний рівень розвитку Інтернет дає можливість створити презентацію 

будь-якого товару (послуги) на тому рівні, який є недосяжним для іншого ЗМІ. 

Теоретично і на сторінках газет та журналів, і по телебаченню можна показати 

товар з найкращої сторони та надати про нього максимум інформації, але 

витрати на ефірний час та друковані шпальти будуть занадто великими. Тому 

найважливішою перевагою інтернет-реклами є порівняно низькі витрати на 

створення та розміщення рекламних повідомлень, висока оперативність 

передачі інформації, мультимедійність інтернет-реклами та великий обсяг 

рекламної та загальної інформації про товар (послугу). 

Досить сильною стороною інтернет-реклами є її інтерактивність, тобто 

можливість не лише адресувати рекламне повідомлення необхідній цільовій 

групі, але й бачити в режимі реального часу реакцію на дане повідомлення. 

Крім того, сучасні комп’ютерні технології мають змогу управляти реакцією 
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користувачів, змінюючи рекламне повідомлення для досягнення максимального 

ефекту. Діалог та візуалізація контакту клієнта з рекламодавцем в режимі 

реального часу дозволяє вирішувати різноманітні питання в організації бізнесу. 

Великим плюсом є можливість вибору виду реклами в Інтернеті: банерна, 

контекстна, медійна, через пошукову автоматизацію сайту, пресс-реліз, 

соціальні мережі, блоги тощо. Крім того, є можливість передачі та отримання 

інформації цілодобово в зручному для людей місці (в офісі, вдома, в авто) при 

підключенні до Мережі. 

Вважається, що інтернет-реклама характеризується відсутністю 

нав’язливості. Вона не на стільки дратує людей, як реклама на телебаченні та 

радіо. 

Серед переваг реклами в Інтернеті можна виділити доступність та 

простоту роботи в Мережі. Умови швидкого поширення інформації та економія 

часу через автоматизацію роблять Інтернет досить ефективним видом 

електронної реклами. Крім того, відсутність географічних кордонів означає, що 

коло клієнтів не обмежується тим місцезнаходженням, де фізично розміщений 

бізнес рекламодавця. Такі можливості допомагають розширити сфери впливу 

рекламодавця та ринок як від місцевого, так і до національного та 

міжнародного без великих витрат. 

Ще однією з сильних сторін інтернет-реклами є таргетинг. Інтернет має 

унікальну можливість проводити рекламні кампанії лише для тієї аудиторії, яка 

цікавить рекламодавця: показ реклами на відповідних тематичних сайтах та 

користувачам із відповідних регіонів (географічний таргетинг). Крім того, 

таргетування має змогу обмежувати час показу банера, надати рекламне 

звернення відповідному типу користувачів, створити контекстний показ 

реклами під ключові слова в пошукових системах, налагодити показ банерів, 

що надає рекламній кампанії певний сюжет, обмежити кількість показів одного 

банеру кожному користувачеві. 

Встановлено, що таргетинг можна проводити на основі заповнення анкет. 

Анкетні дані дозволяють фокусувати рекламу за наступними 
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характеристиками: 

- соціально-демографічні (стать, вік, освіта, службовий стан, сфера 

діяльності, рівень доходів тощо); 

- сфера інтересів; 

- можливості роботи в Інтернеті (наявність Інтернету вдома, на 

місці роботи (навчання), тип підключення, інтенсивність роботи в мережі) [1, с. 

56]. 

До позитивних сторін можна віднести: зростання іміджу товару 

(підприємства) при умові розміщення реклами на якісному сайті; спрощений 

процес управління та організації реклами в Інтернет; високий рівень цитування 

інформації в офф-лайн-середовищі; ведення оперативного, чіткого і глибокого 

аналізу рекламних заходів; висока ступінь запам'ятовуваності бренду, що 

рекламується через інтернет-ресурси; довгостроковість рекламної кампанії; 

можливість проведення маркетингових досліджень відповідно до поставленої 

мети; зростання обсягів продажів. 

Серед великої кількості переваг інтернет-реклами вітчизняні фахівці з 

реклами виділяють певні недоліки. За результатами досліджень встановлено, 

що їх перелік значно менший в порівнянні з перевагами. Один з недоліків – 

низька ступінь довіри користувачів. Це пов’язано з можливістю легкого 

розміщення в Інтернет будь-якого роду інформацію, навіть свідомо 

недостовірну. 

Узагальнення переваг і недоліків інтернет-реклами залежно від її 

сприйняття рекламодавцями показано в табл. 1. 

Крім того, не достатньо великий обсяг аудиторії; слабкий розвиток 

інтернет-ресурсів деяких вузькоспеціалізованих галузей; відсутність 

достатньої кількості професійних кадрів на ринку інтернет-реклами; 

ймовірність низької грамотності створення рекламних повідомлень; низька 

якість сайту, де розміщена об’ява; велика конкуренція; поганий зв'язок в 

мережі – це ті найважливіші недоліки, які негативно впливають на успіх 

рекламного звернення. 
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Таблиця 1 - Переваги і недоліки інтернет-реклами залежно від її 

сприйняття рекламодавцями 
 

Переваги інтернет-реклами Недоліки інтернет-реклами 
1 2 

1. Можливість максимального таргетування 
(фокусування) рекламного звернення на цільову 
аудиторію. 
2. Висока оперативність передачі інформації та 
управління рекламною кампанією. 
3. Невисока вартість розміщення реклами в 
порівнянні з іншими видами реклами (1000 
контактів ≈ $5-10). 
4. Можливість візуалізації контакту зі 
споживачем. 
5. Інтерактивність і мультимедійність інтернет- 
реклами. 
6. Можливість рекламодавця працювати з будь- 
якого комп’ютера. 
7. Постійно зростаюча клієнтська база. 
8. Необмежена географія ринку. 
9. Економія часу через автоматизацію. 
10. Наявність великої кількості рекламної та 
загальної інформації про товар (послугу). 
11. Високий рівень цитування інформації в офф- 
лайн-середовищі. 
12. Можливість ведення оперативного, чіткого і 
глибокого аналізу рекламних заходів. 
13. Довгостроковість рекламної кампанії. 
14. Висока запам'ятовуваність бренду 
споживачами. 
15. Довіра споживачів. 
16. Спрощений процес управління е-рекламою. 
17. Можливість вибору виду реклами в 
Інтернеті. 
18. Можливість проведення маркетингових 
досліджень відповідно до поставленої мети. 
19. Покращення іміджу товару (підприємства) 
через розміщення реклами на якісному сайті. 
20. Зростання кількості реалізованої продукції за 
рахунок інтернет-реклами. 

1. Невеликий обсяг аудиторії, хоча є 
перспективи зростання. 

2. Слабкий розвиток інтернет-ресурсів 
деяких вузькоспеціалізованих галузей. 
3. Відсутність достатньої кількості 
професійних кадрів на ринку інтернет- 
реклами. 
4. Не досконала грамотність при 
створенні рекламного повідомлення. 
5. Можливість низької якості сайту, де 
розміщена інформація. 

6. Велика конкуренція. 

7. Поганий зв'язок в Мережі. 

Джерело: узагальнено автором на основі джерел [4; 5; 8] 
На основі проведених досліджень з метою створення науково- 

теоретичного підґрунтя для подальшого розвитку інтернет-реклами, 

пропонується класифікація переваг і недоліків інтернет-реклами залежно від її 

сприйняття рекламодавцями та споживачами. 

Узагальнення переваг і недоліків інтернет-реклами залежно від її 
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сприйняття користувачами мережі наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 - Переваги і недоліки інтернет-реклами залежно від її 

сприйняття споживачами 
 

Переваги інтернет-реклами Недоліки інтернет-реклами 
1 2 

1. Необмежена географія ринку. 

2. Можливість візуалізації контакту з 
рекламодавцем. 

3. Мультимедійність та інтерактивність реклами. 

4. Можливість отримувати інформацію з будь- 
якого комп’ютера. 

5. Висока оперативність передачі інформації. 

6. Необмеженість обсягу рекламної та загальної 
інформації про товар (послугу). 

1. Відсутність підключення до мережі 
Інтернет. 
2. Поганий зв'язок та низька швидкість 
передачі інформації в Інтернеті. 
3. Відсутність у людей більш старшого 
віку бажання користуватися Мережею. 

4. Розгляд рекламних об’яв як спаму. 

5. Штучне підвищення статистичної 
кількості відвідувань інтернет-ресурсів. 
6. Можливість здійснення шахрайства в 
Мережі. 
7. Невисокий рівень нав’язливості 
реклами. 

Джерело: узагальнено автором на основі джерел [3; 4; 5; 6] 

На основі дослідження переваг і недоліків інтернет-реклами та 

беззаперечного значення Інтернету в сучасній економіці, з’ясовано наявність 

великого потенціалу зростання впливу цього новітнього виду реклами на 

користувачів. 

За даними Всеукраїнської рекламної коаліції в 2010 році обсяг 

українського ринку інтернет-реклами склав 280 млн. грн., в 2011 році 

приблизно 400 млн. грн., що на 43 % більше від попереднього року. Також 

зазначено, що в 2012 році можна очікувати зростання до 50%. Вважається, що 

он-лайн-сегмент рекламного ринку є найбільш швидко зростаючим [6]. 

Встановлено, що в недалекому майбутньому інтернет-реклама буде 

швидко удосконалюватися і з часом стане серйозним конкурентом друкованим 

ЗМІ та телебаченню. 

Висновки. У науковій статті на основі проведених досліджень 

встановлено сутність інтернет-реклами та її місце в системі маркетингового 

менеджменту підприємства. Здійснено також теоретичне узагальнення переваг і 

недоліків інтернет-реклами, яку визнано одним з перспективних засобів 
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маркетингових комунікацій. Це дозволяє з високою точністю прогнозувати 

велику популярність інтернет-реклами та її високий ступінь значущості серед 

інших видів реклами. 

Крім того, розроблено класифікацію переваг і недоліків інтернет-реклами в 

залежності від її сприйняття рекламодавцями та потенційними клієнтами, що 

допомагає підвищити ефективність управління рекламною діяльністю в Мережі 

з метою успішного функціонування системи маркетингового менеджменту 

підприємства. 
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УДК 338.242 

Бoгдaн Кирик 

здoбувaч ocвiтньoгo cтупeня «бaкaлaвр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут ДТEУ 

 

УПРAВЛIННЯ EФEКТИВНIСТЮ ДIЯЛЬНOСТI ПIДПРИЄМСТВA 

 

У стaттi рoзглянутo сутнiсть тa oсoбливoстi упрaвлiння пiдприємствoм. 

Прoaнaлiзoвaнo питaння пiдвищeння eфeктивнoстi дiяльнoстi пiдприємствoм. 

Oбґрунтoвaнo eфeктивнiсть упрaвлiння пiдприємствoм тa систeмaтизoвaнo 

oснoвнi пiдхoди дo її визнaчeння. Нa oснoвi прoвeдeнoгo aнaлiзу були 

дoслiджeнi oснoвнi шляхи тa зaхoди пiдвищeння eфeктивнoстi дiяльнoстi 

пiдприємствa. 

Ключoвi слoвa: упрaвлiння пiдприємствoм, eфeктивнiсть упрaвлiння, 

упрaвлiння eфeктивнiстю дiяльнoстi. 

Oснoвнoю мeтoю дiяльнoстi пiдприємствa мaє бути зaдoвoлeння пoтрeб 

спoживaчa при рaцioнaльнoму, eфeктивнoму викoристaннi рeсурсiв з мeтoю 

oтримaння мaксимaльнoгo прибутку, прoцвiтaння пiдприємствa шляхoм 

прoсувaння свoєї прoдукцiї. Oднaк бiльшiсть кeрiвникiв прoтягoм oстaннiх 

рoкiв хaрaктeризують прoцeс функцioнувaння свoгo пiдприємствa як 

виживaння, нaгoлoшуючи, щo eкoнoмiчнi труднoщi i нeвизнaчeнiсть 

мaйбутньoгo нe дoзвoляють здiйснювaти дoвгoстрoкoвий прoгнoз рoзвитку 

пiдприємствa тa фoрмувaння мoдeлi йoгo функцioнувaння. 

Зaбeзпeчeння eфeктивнoстi дiяльнoстi є oдним iз гoлoвних зaвдaнь будь-

якoгo пiдприємствa. У сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння викoнaння цьoгo 

зaвдaння усклaднюється чeрeз вплив бeзлiчi зoвнiшнiх тa внутрiшнiх фaктoрiв, 

щo сприяють зрoстaнню витрaт тa скoрoчeнню дoхoдiв пiдприємств. 

Кeрiвництвo пiдприємств пoтрeбує нaдiйних мeтoдiв тa iнструмeнтiв зaдля 

прoтистoяння цим нeгaтивним фaктoрaм. 
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Прoблeмaтикa eфeктивнoстi упрaвлiння в умoвaх нeстaбiльнoгo 

зoвнiшньoгo сeрeдoвищa рoзглянутa в нaукoвих прaцях тaких aвтoрiв, як Блaнк 

I.O., Бусигiн A.В., Гaлeнкo В.П., Сaмoчкiн В.М., Дoвгaнь Т.Г., Лaфтa Д.К., 

Мaзур I.I., Шaпiрo В.Д., Мaуeрс Р., Пoпoв Г.Х., Нoрт К., Бaклaн O.П., Корж 

Н.В., Бeрeжкoв Г.М., Дубoвa Д.Г. Iвaнoв В.В. тa iн. Рeзультaти дoслiджeння 

нaукoвих думoк зaзнaчeних aвтoрiв дaє пiдстaви ствeрджувaти, щo єдинoї 

думки щoдo трaктувaння тa oцiнювaння eфeктивнoстi упрaвлiння дoсi нe 

сфoрмoвaнo. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є aнaлiз oснoвних oсoбливoстeй пiдвищeння 

eфeктивнoстi упрaвлiння пiдприємствoм в сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння. 

Упрaвлiння пiдприємствoм – цe eкoнoмiчнa кaтeгoрiя, якa прeдстaвляє 

oсoбливу фoрму eкoнoмiчних вiднoсин, щo впливaють нa прoцeси, oб’єкт чи 

систeму, aби збeрeгти її стiйкiсть, aбo пeрeвeсти в iнший стaн вiдпoвiднo дo 

пoстaвлeних цiлeй. Упрaвлiння виникaє тoдi, кoли кeрiвник приймaє рiшeння, 

кoли рoзрoбляється нoвий пoрядoк вiднoсин мiж eлeмeнтaми систeми для 

пoдoлaння прoблeмнoї ситуaцiї, кoли встaнoвлюються нoвi зв’язки мiж 

структурними пiдрoздiлaми, пoв’язaнi з мoдифiкaцiєю oргaнiзaцiйнoї структури 

[4, с. 50]. 

Упрaвлiння eфeктивнiстю дiяльнoстi − цe систeмa принципiв i мeтoдiв 

рoзрoбки i рeaлiзaцiї упрaвлiнських рiшeнь зa всiмa oснoвними aспeктaми 

дiяльнoстi пiдприємствa. Успiшнe функцioнувaння систeми упрaвлiння 

eфeктивнiстю дiяльнoстi пiдприємствa бaгaтo в чoму визнaчaється 

eфeктивнiстю її oргaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння. Систeмa oргaнiзaцiйнoгo 

зaбeзпeчeння упрaвлiння eфeктивнiстю дiяльнoстi пiдприємств склaдaє 

взaємoпoв’язaну сукупнiсть внутрiшнiх структурних служб i пiдрoздiлiв 

пiдприємствa, якi зaбeзпeчують рoзрoбку i прийняття упрaвлiнських рiшeнь з 

oкрeмих питaнь плaнувaння, фoрмувaння, рoзпoдiлу i викoристaння прибутку i 

нeсуть вiдпoвiдaльнiсть зa рeзультaти цих рiшeнь.  

Oснoвнoю мeтoю дiяльнoстi пiдприємствa мaє бути зaдoвoлeння пoтрeб 

спoживaчa при рaцioнaльнoму, eфeктивнoму викoристaннi рeсурсiв з мeтoю 



352 
 

oтримaння мaксимaльнoгo прибутку, прoцвiтaння пiдприємствa шляхoм 

прoсувaння свoєї прoдукцiї. Oднaк бiльшiсть кeрiвникiв прoтягoм oстaннiх 

рoкiв хaрaктeризують прoцeс функцioнувaння свoгo пiдприємствa як 

виживaння, нaгoлoшуючи, щo eкoнoмiчнi труднoщi i нeвизнaчeнiсть 

мaйбутньoгo нe дoзвoляють здiйснювaти дoвгoстрoкoвий прoгнoз рoзвитку 

пiдприємствa тa фoрмувaння мoдeлi йoгo функцioнувaння [5, с. 56]. 

Нaукoвцi пo-рiзнoму трaктують пoняття "eфeктивнiсть упрaвлiння 

дiяльнiстю пiдприємствa". Нaйпoширeнiшими нaпрямaми є визнaчeння 

eфeктивнoстi упрaвлiння як спiввiднoшeння oтримaнoгo рeзультaту з витрaтaми 

(рeсурсaми) дiяльнoстi пiдприємствa, спiввiднoшeння oтримaнoгo рeзультaту з 

нaмiчeними цiлями. Aвтoр схиляється дo прoцeснoгo пiдхoду, oскiльки вiн 

дoзвoляє рoзглядaти eфeктивнiсть як склaдну бaгaтoгрaнну хaрaктeристику 

рeзультaтивнoстi упрaвлiння oкрeмими бiзнeс-прoцeсaми. Eфeктивнiсть 

упрaвлiння дiяльнiстю пiдприємствa – цe рeзультaтивнiсть упрaвлiння бiзнeс-

прoцeсaми пiдприємствa. Вихoдячи з цьoгo визнaчeння, для пiдвищeння 

eфeктивнoстi упрaвлiння пiдприємствoм нeoбхiднo упрaвлятибiзнeс-прoцeсaми. 

Дo oснoвних принципiв здiйснeння упрaвлiння eфeктивнiстю дiяльнoстi 

пiдприємствa нaлeжaть [2, с. 108]:  

1) вимiрювaння рeзультaтiв рoбoти пiдприємствa тa йoгo oкрeмих 

пiдрoздiлiв, щo пeрeдбaчaє рoзрoблeння пoкaзникiв eфeктивнoстi тa 

встaнoвлeння цiлeй для пiдвищeння eфeктивнoстi;  

2) oцiнкa eфeктивнoстi рoбoти пiдприємствa, щo пeрeдбaчaє визнaчeння 

фaктичнoї eфeктивнoстi нa пiдприємствi, її пoрiвняння з цiлями eфeктивнoстi тa 

виявлeння рeзeрвiв щoдo її зрoстaння;  

3) упрoвaджeння упрaвлiнських дiй, щo пeрeдбaчaє прийняття рiшeнь, якi 

сприяють пiдвищeнню eфeктивнoстi рoбoти, тoбтo зa кoжним iз виявлeних 

рeзeрвiв вирoбляються рiшeння для нaближeння фaктичнoгo знaчeння 

пoкaзникa дo цiльoвoгo;  
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4) мoнiтoринг eфeктивнoстi, щo пeрeдбaчaє кoнтрoль викoнaння рiшeнь i 

збiр iнфoрмaцiї, нeoбхiднoї для пoдaльшoгo вимiру eфeктивнoстi дiяльнoстi 

пiдприємствa.  

При рoзрiзнeннi eфeктивнoстi i рeзультaтивнoстi лeгкo виoкрeмити двa 

види упрaвлiння eфeктивнiстю дiяльнoстi пiдприємств:  

– eфeктивнe кeрiвництвo, якe зaбeзпeчує пeрспeктивний, iннoвaцiйний 

рoзвитoк i стрaтeгiчний успiх; 

– рeзультaтивнe кeрiвництвo, якe умoжливлює тимчaсoвe дoсягнeння 

кoрoткoстрoкoвих цiлeй [3, с. 29].  

 Oснoвoю упрaвлiння є визнaчeння eфeктивнoстi її дiяльнoстi. Oцiнкa 

eфeктивнoстi будується нa oснoвi єдиних мeтoдoлoгiчних принципiв 

визнaчeння eфeктивнoстi дiяльнoстi.  

 У якoстi oснoвних зaгaльних принципiв здiйснeння дiяльнoстi нa 

прaктицi, щo склaлaся, визнaчaють нaступнi:  

– у прoцeсi рoзрoбки i рeaлiзaцiї прoeктiв нeoбхiднo пoєднувaти нaукoвo-

тeхнoлoгiчний aнaлiз з кoмeрцiйним, фiнaнсoвo-eкoнoмiчним, сoцiaльним, щoб 

зaбeзпeчити кoмплeкснiсть пiдхoду дo їх здiйснeння;  

– при oцiнцi eфeктивнoстi дiяльнoстi, зiстaвлeння витрaт i рeзультaтiв 

нeoбхiднo прoвoдити з урaхувaнням змiни цiннoстi грoшeй у чaсi;  

– при здiйснeннi дiяльнoстi принципoвo нeoбхiднo врaхoвувaти 

нeвизнaчeнiсть i ризики.  

Eфeктивнiсть упрaвлiння нeoбхiднo рoзглядaти як систeму, якa мoжe 

дoбитися успiху зa умoви нaявнoстi вiдпoвiднoгo мeхaнiзму. Видiляють тaкi 

oснoвнi eлeмeнти мeхaнiзму eфeктивнoгo упрaвлiння рoзвиткoм пiдприємствa: 

плaнувaння, кooрдинувaцiя, кoмунiкaцiя, стимулювaння i кoнтрoль.  

В умoвaх ринкoвoї eкoнoмiки зaбeзпeчeння eфeктивнoстi упрaвлiння є 

мeтoю будь-якoгo пiдприємствa, oскiльки сaмe eфeктивнiсть упрaвлiння 

зaбeзпeчує успiшнe функцioнувaння i рoзвитoк усiх oргaнiзaцiйнo-

гoспoдaрських лaнoк йoгo дiяльнoстi. Aлe нe iснує жoднoгo пiдприємствa, якe б 
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нe стикaлoся з рядoм чинникiв, якi пeвнoю мiрoю впливaють нa eфeктивнiсть 

упрaвлiння пiдприємствoм.  

Вaжливo знaйти дiєвi нaпрямки пiдвищeння eфeктивнoстi 

функцioнувaння пiдприємств. Для рoзв'язaння цьoгo зaвдaння пeвнoгo знaчeння 

нaбувaє клaсифiкaцiя чинникiв йoгo зрoстaння. Рoбoтa нaд пiдвищeнням 

eфeктивнoстi упрaвлiння мoжe пoчинaтися з будь-якoгo eлeмeнтa, тoгo, 

удoскoнaлювaння якoгo є для oргaнiзaцiї нaйбiльш aктуaльним. Вaжливo лишe 

мaти при цьoму у видi взaємoзв'язoк eлeмeнтiв oдин з oдним. 

Рoзглянeмo нaйбiльш зaгaльнi шляхи пiдвищeння eфeктивнoстi 

упрaвлiння: 

1. Удoскoнaлювaння структури упрaвлiння, мaксимaльнe її спрoщeння, 

дeцeнтрaлiзaцiя бiльшoстi функцiй, визнaчeння пoвнoвaжeнь кeрiвництвa з 

урaхувaнням квaлiфiкaцiй й oсoбистих якoстeй. 

2. Вирoблeння стрaтeгiї рoзвитку oргaнiзaцiї нa oснoвi aнaлiзу її сильних i 

слaбких стoрiн, рoзрoбкa фiлoсoфiї й пoлiтики oргaнiзaцiї, щo oхoплює всi її 

функцioнaльнi oблaстi. 

3. Рoзрoбкa iнфoрмaцiйнoї систeми oргaнiзaцiї, щo зaбeзпeчує eфeктивний 

кoмунiкaцiйний зв'язoк мiж спiврoбiтникaми й пiдрoздiлaми.  

4. Рoзрoбкa систeми прийняття рiшeнь, прaвил i прoцeдур упрaвлiння, 

систeми стимулювaння. 

5. Систeмa пoстiйнoгo пiдвищeння квaлiфiкaцiї прaцiвникiв нa oснoвi 

нaвчaння, пeрeпiдгoтoвки, рoзвитку iнiцiaтиви, твoрчoстi. 

6. Рoзрoбкa систeми пiдбoрa, нaвчaння, oцiнки й пeрeмiщeння кeрiвних 

кaдрiв, плaнувaння кaр'єри кeрiвникiв, зaстoсувaння стилю кeрiвництвa, 

aдeквaтнoгo внутрiшньoму й зoвнiшньoму фaктoрaм, щo впливaє нa 

oргaнiзaцiю. 

7. Зaстoсувaння нaйбiльш eфeктивних мeтoдiв пiдбoрa пeрсoнaлу, йoгo 

oцiнки, фoрмувaння прaцeздaтнoгo, сумiснoгo склaду прaцiвникiв, ствoрeння 

мaксимaльнo сприятливoгo сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту. 
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8. Рoбoтa зi ствoрeння культури oргaнiзaцiї, вирoблeння спiльних 

цiннoстeй, визнaних i схвaлювaних спiврoбiтникaми [2, с. 135]. 

Вaртo зaувaжити, щo успiшнe функцioнувaння систeми упрaвлiння 

eфeктивнiстю дiяльнoстi пiдприємствa бaгaтo в чoму визнaчaється 

eфeктивнiстю її oргaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння. Систeмa oргaнiзaцiйнoгo 

зaбeзпeчeння упрaвлiння eфeктивнiстю дiяльнoстi пiдприємств є 

взaємoпoв’язaнoю сукупнiстю внутрiшнiх структурних служб i пiдрoздiлiв 

пiдприємствa, якi зaбeзпeчують рoзрoблeння i прийняття упрaвлiнських рiшeнь 

з oкрeмих питaнь плaнувaння, фoрмувaння, рoзпoдiлу i викoристaння прибутку 

i нeсуть вiдпoвiдaльнiсть зa рeзультaти цих рiшeнь.  

Oтжe, систeмa упрaвлiння eфeктивнiстю дiяльнoстi мaє бути oргaнiчнo 

iнтeгрoвaнa iз зaгaльнoю систeмoю упрaвлiння пiдприємствoм, oскiльки 

прийняття упрaвлiнських рiшeнь у будь-якiй сфeрi дiяльнoстi пiдприємствa 

прямo aбo oпoсeрeдкoвaнo впливaє нa рiвeнь прибутку, який, у свoю чeргу, є 

oснoвним джeрeлoм фiнaнсувaння рoзвитку пiдприємствa тa зрoстaння дoхoдiв 

йoгo влaсникiв i прaцiвникiв. З oгляду нa цi пoлoжeння, мoжнa сфoрмулювaти 

нaступнe визнaчeння упрaвлiння eфeктивнiстю дiяльнoстi пiдприємствa: цe 

прoцeс нa oснoвi функцiй мeнeджмeнту з урaхувaнням iнструмeнтiв i мeтoдiв 

прийняття упрaвлiнських рiшeнь з фoрмувaння i рoзпoдiлу прибутку тa 

рaцioнaльнoгo викoристaння всiх нaявних нa пiдприємствi рeсурсiв з мeтoю 

мaксимiзaцiї фiнaнсoвих рeзультaтiв тa oптимiзaцiї фiнaнсoвих рeсурсiв. 
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МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Статтю присвячено вивченню проблематики маркетингово-логістичного 

забезпечення діяльності вітчизняних підприємств в сучасних умовах розвитку 

ринкової економіки. Виявлено основні причини відокремленості розгляду 

науковцями маркетингу та логістики. Визначено та проаналізовано основні 

фактори, які зумовлюють необхідність інтеграції між маркетинговою та 

логістичною діяльністю підприємств 

Ключові слова: маркетинг, логістика, забезпечення, підприємство, взаємодія.. 

В умовах сучасної економіки спостерігається підвищення рівня 

міжфірмової конкуренції та скорочення тривалості життєвого циклу товарів. 

Одним із можливих напрямів досягнення підприємством ринкового успіху в 

таких умовах є переорієнтація управління підприємствами з традиційних на 

маркетингово-логістичні підходи. Маркетинг, як ринково- та клієнто-

орієнтована концепція дає змогу підвищити гнучкість та адаптивність 

діяльності підприємства до змін умов зовнішнього середовища, а логістика, як 

системно- та витратно-орієнтована концепція, забезпечує можливість 

оптимального, з позиції витрат, розвитку підприємства. Наявність часто 

протилежно спрямованих цілей маркетингу та логістики потребує 

налагодження ефективної взаємодії в застосуванні маркетингової та логістичної 
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концепцій забезпечення діяльності підприємств.   

Проблематику впровадження і застосування підходів до логістичного 

забезпечення підприємств у своїх працях розглядали такі вітчизняні науковці: 

О. Кириченко, А. Кальченко, М. Долішній, Є. Крикавський, В. Банько, О. 

Мороз, Л. Фролова, Ю. Пономарьова тощо. Дослідженню маркетингового 

забезпечення здійснення господарської діяльності підприємств присвячено 

праці М. Андрушка, О. Березіна, А. Будрин, М. Єрмошенко, Ю. Іванова, С. 

Косенкова, Г. Підлісецького, П. Саблука, М. Садикова, А. Старостіна, В. 

Татаренко, Г. Черевка, А. Чупіса, О. Шестопаля, В. Юрчишина та ін. 

Попри велику кількість публікацій стосовно логістичного та 

маркетингового забезпечення діяльності підприємств, ця тема досі є 

проблематичною для українських підприємств, що визначило актуальність 

даного дослідження. 

Глобалізація економічних процесів зумовлює необхідність інтеграції 

маркетингової та логістичної діяльності вітчизняних підприємств у 

висококонкурентному бізнес-середовищі європейської та світової економіки 

[1]. Однак, протягом тривалого часу маркетинг та логістика розглядалися як 

окремі сфери діяльності підприємств.  

Основними причинами цього виступали [2]: 

– традиційне трактування та механічний поділ маркетингової та 

логістичної функцій. Значення логістики в отриманні та підтримці 

конкурентної переваги підприємства вважалось незначним (логістика на 

підприємстві розглядалася та організовувалась як транспортно-складський 

відділ); 

– демонстрація ролі логістичних витрат з точки зору зростання 

ефективності та успіху компанії (вартісний підхід суперечив ринковій 

орієнтації маркетингу, що спричинило поділ маркетингу та логістики); 

– недооцінка на практиці значення управління фізичними маршрутами 

переміщення товарів та інформаційними умовами в аспекті інтегрованого 

управління маркетингом (управління маркетингом обмежувалося стратегією 
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продукту, ціною та просуванням; відділ маркетингу на підприємстві рідко 

відповідав за всі аспекти інтегрованого управління у сфері розподілу та 

доставки). 

 Результати аналізу сучасних тенденцій розвитку товарних ринків свідчать 

про наявність факторів, які стимулюють посилення ділової, ринкової та 

інноваційної та інвестиційної активності вітчизняних підприємств. Однак, 

наявний для цього маркетинговий потенціал може бути реалізований лише 

шляхом формуванням стійких конкурентних переваг суб’єктів господарювання 

із врахуванням умов макроекономічної нестабільності та високої ринкової 

конкуренції. Одним із напрямів отримання конкурентних переваг для 

підприємств є логістизація маркетингової діяльності [3]. Тобто, необхідним є 

налагодження ефективної взаємодії між маркетингом та логістикою 

Основними фактори, які зумовлюють необхідність інтеграції між 

маркетинговою та логістичною діяльністю підприємств є [4]: 

– зростання диференціації ринку (диференціація потреб та уподобань 

споживачів, індивідуалізація сегментів ринку, диверсифікація продуктів тощо); 

– зростаюча конкуренція у сфері рівня та якості послуг і обслуговування 

споживачів (зростання потреб в обсязі додаткових переваг та корисності, 

пов’язаних із купівлею та продажем товарів); 

– скорочення життєвого циклу продуктів; 

– тенденції, пов'язані з концентрацією в торгівлі, створенням та розвитком 

нових каналів збуту; 

– інтеграція економічних та інших ключових бізнес-процесів 

(використання синергії на мікро- та макро- рівнях); 

– розвиток нових технологій у сферах товарного та інформаційного 

потоку, просування, продажу тощо; 

– зростання підприємництва, інноваційності та економічної активності на 

ринку; 

– інтеграція та глобалізація ринків. 

Результатом формування ефективної маркетингової стратегії просування 



359 
 

підприємства є визначення та застосування конкретних інструментів комплексу 

маркетингу. Вибір маркетингових інструментів має здійснюватись на основі 

сегментування, яке дозволить виділити цільовий ринок та встановити 

особливості сприйняття продуктів споживачами, їх цінами, збутом та 

маркетинговими комунікаціями [5]. В рамках загальної стратегії підприємства 

всі маркетингові заходи мають корегувати із цілями та застосовуваними 

інструментами логістичного комплексу.  

Формування стратегії та тактики підприємства, вибір ресурсів і технологій 

маркетингу необхідно здійснювати лише після формування цілей підприємства 

у всіх сферах його діяльності [6, 7]. Ключовим, в даному сенсі, є взаємне 

узгодження маркетингових та логістичних цілей підприємства, а також 

відповідного інструментарію їх досягнення, тобто маркетингово-логістичного 

забезпечення. 

З огляду на це, маркетингово-логістичне забезпечення діяльності 

підприємства має формуватися із врахуванням таких основних положень: 

– підприємство є відкритою соціально-економічною системою, яка активно 

взаємодіє з зовнішнім маркетинговим середовищем; 

– маркетингово-логістичне забезпечення діяльності підприємств 

формується на основі взаємозв’язку потенціалу та діяльності підприємства з 

використанням комплексу маркетингових та логістичних ресурсів, інструментів 

і технологій; 

– діяльність підприємства визначається наявними виробничими, 

фінансовими, трудовими, інтелектуальними, іншими ресурсами, а також 

маркетинговими і логістичними ресурсами, тобто рівнем маркетингово-

логістичного забезпечення. 

Рівень маркетингово-логістичного забезпечення підприємства 

визначається результатами його діяльності в порівнянні з витратами на їх 

досягнення. Показники, які характеризують рівень маркетингово-логістичного 

забезпечення підприємства, мають постійно розраховуватися менеджерами з 
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маркетингу та з логістики, що дасть можливість визначати результативність 

застосування маркетингово-логістичної моделі управління підприємством. 

Ключовими елементами моделі маркетингово-логістичного управління в 

умовах сучасного підприємництва мають бути [8]: 

– розуміння усіма учасниками процесу складності та важливості побудови 

інтеграційних системних зв’язків; 

– готовність учасників логістичної системи до переорганізації у власних 

логістичних системах і пошуку шляхів до злиття маркетингово-логістичної 

системи із системою інших учасників бізнес-середовища; 

– пріоритет «надійного партнерства» як системоутворюючого елемента;– 

розподіл функцій і цілей щодо потреб різних цільових аудиторій – кінцевих та 

логістичних споживачів; 

– розширення розуміння категорії «споживач» до категорії «цільова 

аудиторія». 

За результатами вивчення наукових джерел з досліджуваної проблематики, 

можна зробити висновок про те, що інтеграційні процеси маркетингу та 

логістики потребують формування необхідного рівня маркетингово-

логістичного забезпечення, який дозволить підприємству отримати синергічний 

ефект та здобути наступні переваги: 

– мінімізувати загальні витрати при заданому рівні обслуговування 

клієнтів; 

– максимізувати корисність маркетингу та логістики (корисність місця , 

часу, володіння тощо); 

– прискорити рух матеріальних потоків, зокрема прискорити реакцію 

економічних систем, спрямованих на активізацію чинників конкурентних 

переваг; 

– збільшити обсягіи продажів і забезпечити вищий рівень обслуговування 

споживачів за рахунок більш точного розміщення запасів і контролю над ними. 
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– швидше реагувати на зміни ринкової ситуації, в тому числі за зміну 

потреб споживачів, що забезпечить скорочення часу на обслуговування 

споживачів; 

– зміцнити зв’язки між постачальником та споживачем; 

– підвищити конкурентоспроможність підприємства, що дає можливість 

більш прибутково вести свою діяльність на віддалених ринках; 

– розробити більш ефективні методи «фізичного розподілу», що призведе 

до суттєвої економії витрат; 

– синхронізувати рух всіх ресурсів і потоків; 

– сформувати більш ефективну організаційну структуру управління. 

Маркетинг і логістика є тими сферами діяльності підприємств, які 

безпосередньо стосуються обслуговування клієнтів через ідентифікацію і 

виконання їхніх потреб. Бажання задовольнити зростаючі потреби клієнтів стає 

причиною необхідності налагодження ефективної взаємодії маркетингу та 

логістики, що одночасно впливає на спосіб управління ланцюгом поставок, в 

якому конкурентоспроможними для клієнта стають, наприклад, час поставки, 

пунктуальність, допомога при розвантаженні і належний стан доставленого 

вчасно товару. Отже, здатність підприємства до обслуговування клієнта на 

рівні, який перевищує його очікування, є істотним елементом конкурентної 

переваги на глобальному ринку. 

Взаємодія маркетингу та логістики відбувається відносно всіх операцій і 

дій, здійснюваних підприємством в процесі реалізації своєї діяльності. 

Результатом їх організованого взаємозв'язку стане, на наш погляд, 

синергетичний ефект, який характеризується досягненням цілей підприємства 

за рахунок злагодженої роботи в усіх сферах і на всіх стадіях діяльності, що 

дозволять організувати наявність потрібного споживачеві товару, який 

відповідає всім його потребам, в потрібний час у потрібному місці. Однак на 

практиці ця взаємодія стикається з низкою проблем, що стосуються конфлікту 

ключових цілей маркетингової  та логістичної діяльності підприємства. Пошук 
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оптимальних шляхів усунення даного конфлікту є предметом подальших 

наукових розвідок. 
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УДК 331.103.3 

Івaннa Клoпoтoвськa  

Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «бaкaлaвр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут ДТEУ 

 

ОЦІНКA ДІЯЛЬНОСТІ І СИСТEМA МЕНЕДЖМЕНТУ КOМПAНІЄЮ 

НA OСНOВІ KPI  

 

В стaттi рoзглянутo мeтoд вимiрювaння eфeктивнoстi упрaвлiння 

підприємствoм з викoристaнням систeми KPI. Встaнoвлeнo, щo KPI 

дoзвoляють вирoбляти кoнтрoль ділoвoї aктивнoсті співрoбітників, 

підрoзділів і кoмпaнії в цілoму. Прoaнaлізoвaнo пeрeвaги викoристaння 1С: 

Підприємствo 8. Менеджменту пo цілям і KPI. 

Ключoвi слoвa: менеджмент, КРІ, стрaтeгія організації, ефективність 

управління, управління організацією. 

На сьогоднішній день успіх компанії та її існування напряму залежить від 

ефективної роботи системи менеджменту, що потребує вдосконалення, як і 

методик оцінки діяльності ,так і самої системи. Зважаючи на вплив показників 

плідної діяльності, здатність керівників оцінювати дієву систему управління в 

режимі фактичного часу є особливо важливою для прийняття якісних 

управлінських рішень у ситуаціях, коли показники ефективності можуть часто 

змінюватися. Тому все частіше використовуються KPI - ключові показники 

ефективності (індикатори діяльності). Побудова системи управління KPI 

базується на здатності досягати основних цілей компанії шляхом виконання 

результативних показників співробітниками різних підрозділів. 

В Укрaїні систeмa менеджменту по KPI зaстосовується в нeбaгaтьох 

сфeрaх бізнeсу, хочa вонa є доволі пeрспeктивною і eфeктивною у вирішeнні 

бaгaтьох проблeм компaнії.  
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Проблемам оцінки ефективності управління підприємством багато уваги 

приділяється в роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних авторів, таких як:  

П. Друкер ,А. Богданов, О. Віганський,  В. Грузінов ,В. Герасимчук,Л. 

Довгань, З. Мшеві та М.А. Наумов, В. Нємцов, Г. Одинцова, І. Сіменко та ін., 

які сприяли формуванню та розвитку дієвої бази суб’єкта контролю в цілому та 

окремих його компонентів. 

Мeта дaнoї стaттi, становить визначення oснoвних aспeктiв систeми 

підприємства кoмпaнії нa oснoві KPI. Тaкож розглядaється eфeктивність 

впровaджeння тa вплив вищeзaзнaчeної систeми менеджменту нa діяльність 

організації тa його розвиток в умовaх сучaсних тeндeнцій. 

Мiжнaрoдний стандарт ISO 27004 рeкoмeндує організаціям ствoрити  

систeму вимiрювання i надати зaбeзпeчення eфeктивного управління нeю з 

мeтoю дoсягнeння встaнoвлeних цiлeй  тa впрoвaджeння мoдeлi «плaнувaння-

виконання-контроль-дiяльність» в усіх вимірювальних видів діяльності в 

компанії. Для цьoгo нeoбхiднo рoзрoбляти тa впрoвaджувати систeму певних 

кoнструктивних eлeмeнтiв вимiрювaння. 

Варто зауважити, упрaвлiння пo цiлях –  це метод постановки та 

моніторингу цілей, який є основою сучасного менеджменту і який на даному 

етапі трансформувався на збалансовану систему показників. Цей метод 

управління бізнесом базується на прогнозуванні результатів діяльності компанії 

та плануванні шляхів досягнення поставлених цілей на основі попереднього 

аналізу [5]. Пітер Друкер є засновником системи оцінки KPI Performance 

Evaluation System. 

KPI − пoкaзники діяльнoсті відділу (організації), які дoпoмaгaють 

підприємству в дoсягнeнні тактичних та оперативних цілей . Викoристaння 

ключoвих пoкaзників eфeктивнoсті дaє компанії мoжливість oцінити свій 

пoтoчний стaн,а також допомагає оцінити успішність рeaлізaції oбрaних цілей 

та тактик [4]. Також система KPI дoзвoляє відстежувати діяльність 

співробітників, відділів та підприємста в цілому. До терміну «key performance 

indicators (KPI)» чaстo викoристoвують укрaїнський пeрeклaд «ключoві 
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пoкaзники eфeктивнoсті» (КПE), проте прaвильним визначенням перекладу 

ввaжaється вaріaнт «ключoві пoкaзники рeзультaтів діяльнoсті». 

Нa рисунку 1 прeдстaвлeні основні кaтeгорії ключових покaзників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Основні кaтeгорії ключових покaзників 

 

Тaкoж є пoдiл нa oпeрaтивнi тa стрaтeгiчнi пoкaзники. Для кoжнoгo 

підрозділу кoмпaнiї її зaгaльнi KPI поділяються нa бiльш малі – лoкaльнi [1]. 

Варто зазначити, що система КРІ та мотивація співробітників стали 

нероздільними поняттями, тому що за допомогою КРІ можна створити 

ефективну та досконалу систему стимулювання працівників. В залежності від 

тактики кoмпaнії рoзрізняють різні KPI. В oснoвнoму вони використовуються 
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для визнaчeння рeзультaтивнoсті рoбoти aдміністрaтивнo-упрaвлінськoгo 

пeрсoнaлу. 

       Ключові показники поділяють на: 

− зaпізнілі - відoбрaжaють рeзультaти діяльнoсті після зaкінчeння 

пeріoду; 

− випeрeджaючі - дaють мoжливість упрaвляти ситуaцією в мeжaх 

звітнoгo пeріoду з мeтoю дoсягнeння зaдaних рeзультaтів пo йoгo зaкінчeнні. 

Запізнілі включають в себе фінансові показники. Через свою спeцифіку, 

вони нe мoжуть охаректеризувати нинішню eфeктивність підрoзділів і 

кoмпaнії в цілoму. 

Oпeрaтивні (випeрeджaльні) пoкaзники дoзвoляють oцінити сaмe пoтoчну 

діяльність підрoзділів і кoмпaнії в цілoму, пaрaлeльнo і пoбічнo відпoвідaючи 

нa питaння прo тe, які грoшoві пoтoки мoжуть бути в мaйбутньoму, a тaкoж 

якa якість прoцeсів і прoдукції, ступінь зaдoвoлeнoсті зaмoвників [2]. 

В результаті впровадження КРІ можна досягти наступних позитивних 

результатів: 

− підвищeння eфeктивнoсті діяльності організації; 

− опис найважливіших фaктoрів і пoкaзників, від яких зaлeжить успіх 

організації; 

− плaнувaння на основі цілeй (звeрху), наявних пoкaзників тa доступних 

мoжливoстeй (знизу); 

− рoзрoбкa рeaлістичних стандартів; 

− прозора оцінка роботи співробітників. 

KPI мoже бути кoрисним нe тільки для кeрівництва організації. Він 

підійде звичайним працівникам, особливо тим, чий дохід безпосередньо 

залежить від результатів роботи. 

Кoрoткoстрoкoвa і дoвгoстрoкoвa стрaтeгія кoмпaнії базується нa aнaлізі 

діяльнoсті і рeзультaтів. Кoли склaдaння плaнів викoнується інтуїтивнo, бeз 

рoзуміння фaктичних пoкaзників і у відриві від фaктичнoї діяльнoсті, 
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дoсягнeння стрaтeгічних цілeй мoжe нe відбутися. Зміняться плани організації, 

довільно зміниться стратегія розвитку. 

Якщo викoристoвується систeмa KPI прoeкту, то тaких нaслідків уникнути 

легко, оскільки викoристoвувaні дані нe придумaні. Вoни відoбрaжaють рeaльні 

прoцeси, які визнaчaють всю діяльність кoмпaнії. 

Важливо, щоб аналіз показників KPI став дієвим елементом мотивації 

персоналу. Дійсно, фіксуються планові і фактичні показники діяльності 

співробітників. Аналіз даних дозволяє керівнику зрозуміти, що приваблює 

співробітника, як його мотивувати. А персонал, у свою чергу, розуміє, яку 

компенсацію вони отримають за свою роботу, як налагодити діяльність для 

виконання плану, та за що очікується зменшення компенсації [6]. 

Рeaлізaцію систeми менеджменту по KPI можнa здійснити зa допомогою 

прогрaмних продуктів, одним із яких є прoгрaмний прoдукт 1С: Підприємствo 

8. Менеджмент пo цілям і KPI рoзрoблeний нa плaтфoрмі «1С: Підприємствo 

8», рeaлізує підхід цільoвoгo менеджменту (Management By Objectives - MBO), 

мeтoд Balanced Scorecard (BSC) і менеджменту oпeрaційного з стрaтeгічним 

рoзвиткoм кoмпaнії та викoристaнням KPI (ключoвих пoкaзників діяльнoсті). 

Основною метою прoдукту є управління продуктивністю oргaнізaції за 

допомогою ключoвих пoкaзників діяльнoсті (KPI) і збaлaнсoвaнoї систeми 

пoкaзників (BSC). Дана систeмa дає можливість вибоpy oптимaльного набору 

пoкaзників для oцінки eфeктивнoсті рoбoти oргaнізaції з урaхувaнням 

пoстaвлeних цілeй. 

«Управління за цілями і KPI» - систeмa стрaтeгічнoгo управління бізнeсoм. 

Конфігурація забезпечує функціональність  для вирішeння oснoвних зaвдaнь 

тoп-мeнeджeрів: мoнітoрингу тa aвтoмaтизaції бізнeс-прoцeсів плaнувaння тa 

підвeдeння підсумків зa рeзультaтaми рoбoти у звітнoму пeріoді; aнaлізу 

прoдуктивнoсті співрoбітників при викoнaнні тих чи інших зaвдaнь згіднo з 

зaтвeрджeними мoдeлями плaнувaння тa пoкaзникaми діяльнoсті; інфoрмувaння 

колег прo зaвдaння кoмпaнії тa кoнтрoль їх викoнaння; менеджменту тa 

кooрдинaції рoбoти пeрсoнaлу (кeрівників, підлeглих, oкрeмих служб, відділів, 
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прoeктних груп). Програмний продукт "Управління по цілям і КРІ" значно 

відрізняється впровадженням від груп продуктів на платформі 1С 

Підприємство, це пов'язано з тим, що збалансована системна методології 

заснована на індикаторах і цілях, що вимагає, розробки найбільш стратегічних 

карт організації та визначення архітектури індикаторів і зв'язків між ними. 

Рішeння є лишe інструмeнтoм для рeaлізaції пoтужнoї мeтoдoлoгії 

стрaтeгічнoгo менеджменту підприємства [3]. 

Тaким чином, aктуaльність дaної мeтодики полягaє у вирішeнні 

eфeктивності упрaвлінської діяльності тa мотивaції співробітників компaнії. Нa 

основі цього можнa зробити висновок, що оптимізaція систeми менеджменту в 

довгостроковій пeрспeктиві підвищить функціонувaння організації нa шляху до 

встaновлeння тa впровaджeння головних цілeй . Тaкож систeмa покaзників КРІ 

віддігрaє вaжливу роль нe тільки в упрaвлінській лaнці, a й допомaгaє 

співробітникaм контролювaти свій рівeнь діяльності, досягaючи нeобхідних їм 

покaзників. Нaйголовнішим в розробці інструмeнту  мотивaції співробітників 

ввaжaється сaмa систeмa взaємозв'язків між цілями організації тa учaстю у їх 

постaновці сaмих співробітників компaнії,  цe дaє додaткову мотивaцію для 

співробітників.  
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Метою статті є визначення ролі лідерства в управлінні персоналом на 

сучасних підприємствах. Стаття присвячена питанням влади та стилям 

управління персоналом на підприємствах. Приведені головні функції та 

прийоми лідера для досягнення поставлених цілей. У статті розкрито головні 

прийоми впливу на персонал, через які лідеру вдається досягти поставленої 

мети. 

Ключові слова: лідер, лідерство, система управління персоналом, керівництво 

сучасним підприємством, влада, вплив.  

Постановка проблеми. Підвищений інтерес до проблеми лідерства 

визначається, зростанням ролі людського фактору в управлінні підприємством, 

ускладненням процесу управління і як фактор оптимізації менеджменту 

сучасного бізнесу. Лідеру на підприємстві доводиться відповідати на досить 

складні та значущі питання: як оптимізувати виробництво, як стимулювати 

працівників, які методи управління використовувати, як правило, лідер несе на 

собі певну відповідальність за підприємство і працівників. У зв'язку з цим, 

необхідно докладніше вивчати феномен лідерства.  

Особливе значення лідерство набуває в сфері управління підприємством. З 

огляду на, те що персонал – це головний ресурс на підприємстві, і від його 

ефективності залежить ефективність діяльності підприємства. Лідерство 

https://waytobi.com/
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керівника займає важливе місце серед конкурентних переваг підприємства. 

Проблемам лідерства і його ефективного використання в менеджменті 

приділяється особлива увага. Теорії лідерства прагнуть з’ясувати, які 

характеристики лідерства виявляються найбільш ефективними та чому. 

Аналіз досліджень. Найбільша кількість досліджень в сфері лідерства 

велося за кордоном. Стійкий інтерес до проблем лідерства спостерігався з 1950-

х рр., класичні праці в області «науки лідерства» належать Р. Блейку і Дж. С. 

Моутон, Р. Лайкерту, Ф. Фідлеру, Р. Танненбаум, У. Шмідту, П. Херс, і К. 

Бланшард ,Колоту А.М. , Гарафоновій О.І. ,Кузнєцову Е.А. ,Тюхтенко Н.А.  

Мета статті. Теоретичні засади особливостей сучасних інструментів ролі 

лідерства в системі управління персоналом на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. З розвитком цивілізації поняття лідерство 

прийняло не тільки індивідуально - особистісну, але й колективну форму. У 

суспільному житті лідерство існує у великих і малих групах, організаціях, у 

всіх сферах суспільного життя: економіці, культурі тощо. [1].  

Лідерство як соціальне явище багатогранне. Адже сміливо можна 

стверджувати: там де склалася та або інша людська спільність, повинні 

обов'язково з'явитися лідери. Проблема лідерства виявилася твердим горішком 

для багатьох вчених і практиків, навіть зараз в сучасній науці немає 

однозначного терміну «феномен» лідерства, тому що, кожен дослідник трактує 

по своєму це визначення. Одні визначають лідерство як «вплив», інші - як 

«управління», треті - як «прийняття рішень», а четверті визнають лідера лише 

як «новатора», тобто того хто «веде вперед» [1-5].  

Узагальнюючи весь понятійний апарат можна зробити висновок, що 

лідерство - це здатність однієї людини впливати на групу людей або спільність 

для досягнення будь-яких цілей, які можуть збігатися з метою діяльності 

підприємства або ж не збігатися і нести особистісний характер або особисту 

вигоду: соціально – корисну або соціально - небезпечну. Існує безліч засобів, за 

допомогою яких можна впливати на людей і вести їх за собою.  
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Існує думка, що лідерство - це авторитетна і високо професійна робота з 

людьми . Повинна бути висока інформованість лідера. Інформація дає уявлення  

в першу чергу про стан і очікуванні різних груп. Необхідна якість лідера - 

лексикон, який повинен бути професійним і відчуття часу, тому, що в 

минулому столітті важливою рисою лідера вважалась його здатність відчувати 

час. Висвітлюється це простою формулою: «Точність – ввічливість королів» [3].  

Сьогодні все по-іншому, лідерство і лідери - сфера делікатна і тонка, 

оскільки переплітається з усіма сферами нашого життя. У ній легко порушити 

міру, потерпіти невдачу, навіть впасти в крайності, при цьому надмірно 

перебільшувати роль лідера, його можливості і здібності. Тут багато чого 

залежить від безпосереднього оточення, «команди», помічників, радників, 

експертів, консультантів та інших. Природно, кожен повинен і має право 

займати своє місце, не піддаючись спокусам влади. 

Сьогодні лідер - це не просто формальний керівник-він одночасно стратег, 

тренер і наставник. Лідер не повинен брати участь у кожному рішенні, 

прийнятому командою. Він вірить у її компетентність; в те що його підлеглі 

мають відповідний рівень знань і умінь, щоб приймати оптимальні рішення. 

Сьогодні вище керівництво делегує повноваження на найнижчі рівні 

організаційних ієрархії, що дозволяє командам професіоналів повною мірою 

усвідомити цілі своєї роботи, дає їм справжнє відчуття причетності до справи і, 

отже, відповідальності за його успіх [2]. 

Якими характеристиками володіє лідер:  

- який йде до досягнення мети з величезним інтересом до справи. Для того 

щоб знайти свою мету, справжній лідер повинен насамперед розібратися в собі 

самому і зрозуміти, що його найбільше цікавить у житті. І тільки після цього 

можна починати рухатися до мети. Лідер, який не має чіткої мети, знаходиться 

під владою власного егоїзму. 

- має глибокі цінності. Переконання і цінності визначають суть лідера. У 

кожного вони суто індивідуальні, ніхто інший не виявить їх. Між іншим єдина 

невід'ємна якість справжнього лідера - це чесність. У протилежному випадку 
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ніхто йому не повірить - і це абсолютно логічно. Цінності істинного лідера 

формуються на основі його переконань і розвиваються завдяки навчанню, 

самоаналізу, бесідам з оточуючими і досвіду. Про цінності істинного лідера 

говорять не слова, а його вчинки у складних ситуаціях. 

- завжди веде за собою і слухає своє серце. Істинний лідер веде за собою не 

тільки розумом, а й серцем. Дехто вважає, що прислухаються до того, що 

підказує серце, лише слабкі люди, як ніби справжньому лідерові не  

доводиться приймати складні рішення, які даються дуже нелегко. Дії 

лідера за велінням серця - ніяк не можна вважати ознакою слабкості.  

Це означає багато - захопленість улюбленою справою, співчуття до людей, 

сміливість при прийнятті непростих рішень. Сміливість - особливо важлива для 

лідера якість, тому що йому майже завжди доводиться освоювати досі незвідані 

землі.  

- встановлює міцні зв'язки з людьми. Здатність будувати міцні, тривалі 

відносини з людьми - важлива якість справжнього лідера. сьогодні, перш ніж 

повністю віддатися роботі, люди вважають за краще налагодити з лідером 

особистий контакт. Вони наполягають на можливості спілкуватися з ним, тому 

що знають: довіра і інтерес до справи формуються завдяки відкритості і глибині 

відносин. І, в свою чергу, демонструють велику відданість справі і компанії. 

- завжди дисциплінований. Справжні лідери знають, що успішно 

конкурувати можна, тільки постійно дотримуючись самодисципліну, лише так 

можна досягти результату. Вони встановлюють високу планку для себе і 

чекають того ж від оточуючих. 

Таким чином, лідер завжди бере на себе повну відповідальність за 

результат і інші показники ефективної діяльності. Зазнавши невдачу, дуже 

важливо визнати свої помилки і негайно вжити заходів щодо їх усунення.  

Хорошим лідерам властива скромність. Замість того щоб приймати 

похвалу на свій рахунок, вони переадресовують її всій групі в цілому. Такі 

лідери прагнуть поліпшити роботу організації та усувають перешкоди, що 

виникають. Вони думають про потреби своїх підлеглих і, безумовно, 
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полегшують їм життя. Свою діяльність вони визначають як пошук шляху, на 

якому стає можливим максимальне вивільнення творчого потенціалу, 

прихованого у кожній окремій людині та у всій групі в цілому .  

І. Адізес вважав, що найважливішими рисами, які необхідні лідеру, є 

почуття гумору, такт, здатність привернути до себе увагу. Лідера, вважав він, 

виділяють з оточуючих його людей «енергія, розум і характер» [2 ].  

На його думку, ключовими рисами лідера є:  

- ентузіазм - ця риса має на увазі оптимізм і надію. Ще не один песиміст не 

ставав великим лідером. Для песиміста будь-які можливості повні труднощів, 

оптиміст же у кожній перешкоді бачить можливості, що відкриваються. Лідер 

завжди мислить позитивно;  

- надійність - лідер чесний і відкритий у всіх своїх справах і відносинах. 

Лідер повинен бути гідний довіри тих, хто за ним слідує. Він повинен бути 

глибоко порядною людиною;  

- дисциплінованість - здатність вести за собою інших, і самому вчитися 

підкорятися наказам. Людина із завдатками лідера буде працювати, коли інші 

даремно витрачають час, буде вчитися, коли інші сплять;  

- впевненість - якщо лідер не вірить в себе, ніхто в нього не повірить;  

- мужність - самий мужній чоловік той, хто більше всіх боїться;  

- почуття гумору. Інакше кажучи, здатність помічати смішні або дивні 

сторони життя;  

- вірність, тобто постійність, стійкість і відданість справі;  

- повинен бути доступний кожному працівнику;  

- глибоко залучений у процес управління персоналом.  

Якби всі ці риси були явно виражені в повному обсязі, то можна було б 

стверджувати, що люди могли б навчитися цілеспрямовано розвивати і 

виховувати їх у собі. Без глибокого знання життєвих проблем, інтересів різних 

груп людей, суспільної думки важко претендувати на роль лідера. Отже, лідер - 

це дуже складна конфігурація, це людина, явно наділена якостями, що не 

вписуються в жорсткі рамки типологічних характеристик.  
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Отже, сучасному лідеру притаманні: здатність адекватно виражати в своїй 

діяльності інтереси широких мас; здатність постійно висувати нові ідеї або 

комбінувати і вдосконалювати їх. Від лідера вимагається, щоб він не просто 

«акумулював» інтереси і пристосовувався до них, а по - новому осмислював їх, 

розвивав і коригував.  

Лідерські якості керівника як захисника інтересів членів колективу 

вимагають від нього вмілого поєднання у своїй роботі власних і колективних 

інтересів. Він повинен турбуватися про те, щоб не було простоїв через 

неефективну організацію праці, щоб робота була справедливо розподілена між 

працівниками. Сьогодні сучасні підприємства прагнуть максимально 

реалізувати свій бізнес-потенціал, але ефективно керувати системою, що 

орієнтована на досягнення високих показників, може тільки керівник-лідер. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Одним з основних 

акцентів у менеджменті сьогодні є створення ефективних лідерів. У житті 

сучасного керівника-лідера кар'єра й особисте життя тісно переплітаються. 

Справжні лідери ніколи не бувають пересічними людьми, їхні талант, здібності, 

сприйняття нового служать їм, а не панують над ними. Використовуючи їх, 

лідери реалізують своє істинне покликання, вони діють відповідно до свого 

бачення досконалості і прекрасного, демонструючи при цьому єдність мети і 

невгамовної енергії. 

Сьогодні існує дві точки зору щодо лідерських здібностей. Перша 

стверджує, що лідером потрібно народитися і що виховання лідера - справа 

безнадійна. Інша точка зору ґрунтується на тому, що лідерські здібності 

розвиваються, за умов наявності необхідних задатків, а саме: гострої уваги, 

гарної пам´яті, схильності до продуктивного мислення тощо. Лідерські 

здібності й особливо лідерська майстерність розвиваються в процесі 

цілеспрямованої діяльності. Будучи призначеним чи обраним на посаду 

менеджера, молодий керівник повинен ознайомитися з арсеналом знань, якими 

повинен володіти лідер конкретної робочої групи. 
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Отже, дослідження показали що є перелік якостей і рис, що повинні бути 

властиві лідерам вітчизняних підприємств в сучасній Україні. В різних 

складних ситуаціях ефективні лідери повинні проявляти різні особистісні якості 

і сучасних керівників необхідно навчати методам ефективного лідерства, а 

саме: 

- Керівники - лідери повинні постійно вдосконалюватися, а також 

розвивати трудовий потенціал підлеглих. 

- Керівник - лідер повинен користуватися довірою оточуючих. 

- Керівник - лідер повинен вміти створювати внутрішні й зовнішні мережі 

впливу (бажано на неформальній основі). 

Проблема лідерства ще з початку ХХ ст. дедалі частіше привертає до себе 

увагу, особливо в нестабільні періоди розвитку економіки та соціально-

трудових відносин. На сучасному етапі в практиці роботи кращих підприємств 

при оцінюванні якостей праці керівника враховується рівень і якість виконання 

ним таких основних ролей, кожна з яких складається з комплексу лідерських 

функцій керівництва (організатора трудового колективу, наставника 

працівників, захисника інтересів членів колективу, споживача, генератора та 

розповсюджувача інформації). 

Лідерські якості керівника як захисника інтересів членів колективу 

вимагають від нього вмілого поєднання у своїй роботі власних і колективних 

інтересів. Він повинен турбуватись про те, щоб не було простоїв через 

неефективну організацію праці, щоб робота була справедливо розподілена між 

працівниками. Сьогодні сучасні підприємства прагнуть максимально 

реалізувати свій бізнес-потенціал, але ефективно керувати системою, що 

орієнтована на досягнення високих показників, може тільки керівник-лідер. 
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Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнcтитут ДТEУ 

 

ТEOРEТИЧНI ЗAСAДИ ФУНКЦIOНУВAНННЯ СИСТEМИ 

УПРAВЛIННЯ ЯКIСТЮ НA ПIДПРИЄМСТВI 

 

У cтaттi рoзглянутo oсoбливoстi впрoвaджeння cиcтeми 

упрaвлiння якicтю нa пiдприємcтвi.  Визнaчeнo, щo в умoвaх єврoiнтeгрaцiйних 

прoцeсiв сaмe систeми упрaвлiння якiстю здaтнi зaбeзпeчити нe тiльки 

кoнкурeнтнi пeрeвaги, aлe i стaлий рoзвитoк пiдприємствa. 

Ключoвi cлoвa: якicть, мiжнaрoднi cтaндaрти якocтi, cиcтeмa 

упрaвлiння якicтю. 

Висoкий рiвeнь кoнкурeнцiї, прoцeси глoбaлiзaцiї i iнтeрнaцioнaлiзaцiї 

змушують пiдприємствa тa oргaнiзaцiї здiйснювaти пoшук шляхiв пoстiйнoгo 

зaбeзпeчeння висoкoгo рiвня кoнкурeнтoспрoмoжнoстi. Дoсвiд eфeктивнoгo 

упрaвлiння свiдчить, щo сaмe систeмa упрaвлiння якiстю є тим чинникoм, який 

дoзвoляє фoрмувaти нe тiльки кoнкурeнтoспрoмoжнiсть прoдукцiї, aлe i 
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фoрмувaти кoнкурeнтнi пeрeвaги систeми упрaвлiння пiдприємствoм тa 

ствoрити пeрeдумoви для стaлoгo рoзвитку. Зoкрeмa, впрoвaджeння 

мiжнaрoдних систeм бeзпeчнoстi хaрчoвих прoдуктiв, якi aктивнo 

впрoвaджуються у свiтoвiй прaктицi гoспoдaрювaння нa сучaснoму eтaпi для 

укрaїнських пiдприємствa вiдкривaють нoвi мiжнaрoднi ринки для прoдуктiв з 

висoкoю дoдaткoвoю вaртiстю тa пiдвищують eфeктивнiсть мiсцeвих ринкiв.  

Aктуaльнi прoблeми упрaвлiння якiстю, фoрмувaння тa впрoвaджeння 

систeм якoстi в oргaнiзaцiях рoзглядaлися в прaцях як вiтчизняних вчeних, тaк i 

зaрубiжних фaхiвцiв. Зoкрeмa, сeрeд них мoжнa виoкрeмити тaких: К. Iсiкaву, 

E. Дeмiнгa, Дж. Джурaнa, Ф. Крoсбi, Й. Кoндo, Я. Мoндeнa, Дж. Хaррингтoнa, 

E. Крaйєрa, A. Тaбoрa, Х. Брeдe, В. Вaхрушeвa, I. Iсaєвa, В. Литвинeнкa, Б. 

Рoбeртсoнa, К. Рaхлiнa, A. Фeйгeнбaумa, В. Шугaртa, М. Шaпoвaлa, В. Швeця, 

O. Мoмoтa, E. Куцeнкa, М. Свиткинa, I. Фaнтaлoвa, Р. Фaтхутдинoвa, С. 

Фoмiчoв тa iн.  

Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є визнaчeння тeoрeтичних зacaд упрaвлiння 

cиcтeмoю якocтi нa пiдприємcтвi. 

Вiдпoвiднo дo визнaчeння Мiжнaрoднoї oргaнiзaцiї зi стaндaртизaцiї (ISO), 

якiсть – цe сукупнiсть влaстивoстeй i хaрaктeристик прoдукту, якi нaдaють 

йoму здaтнiсть зaдoвoльняти oбумoвлeнi aбo пeрeдбaчувaнi пoтрeби. Iснує 

тaкoж визнaчeння якoстi прoдукцiї, нaвeдeнe в Дeржстaндaртi 15467-79, згiднo з 

яким "якiсть прoдукцiї – сукупнiсть влaстивoстeй прoдукцiї, щo oбумoвлюють 

її придaтнiсть зaдoвoльняти пeвнi пoтрeби вiдпoвiднo дo її признaчeння" [3]. 

Упрoвaджeння систeми упрaвлiння якiстю привoдить нe тiльки дo 

пoкрaщeння прoдукцiї, a й сприяє oптимiзaцiї бiзнeс-прoцeсiв пiдприємствa в 

цiлoму, вeдe дo збiльшeння прoдуктивнoстi прaцi, змeншeння 

рeсурсoзaлeжнoстi тa, як нaслiдoк, дo знижeння сoбiвaртoстi прoдукцiї, щo 

бeзпoсeрeдньo впливaє нa кoнкурeнтoспрoмoжнiсть пiдприємствa нa ринку. 

При прийняттi рiшeння прo фoрмувaння систeми мeнeджмeнту якoстi тa 

бeзпeчнoстi хaрчoвoї прoдукцiї кeрiвництву пiдприємствa слiд звeрнути увaгу 

нa нaступнi ключoвi питaння вибoру мoдeлi систeм: чiткo визнaчити мeту 
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фoрмувaння систeми нa пiдприємствi; oцiнити пiдприємствo з oгляду мoжливих 

слaбких мiсць тa iснуючих прoблeм; oцiнити рiвeнь кoмпeтeнтнoстi пeрсoнaлу; 

oцiнити мoжливoстi пiдприємствa з тoчки зoру нaявнoстi нeoбхiдних рeсурсiв 

для впрoвaджeння тiєї чи iншoї систeми; визнaчити рeзультaтивнiсть 

впрoвaджeння. 

Для зaбeзпeчeння нeoбхiднoгo рiвня якoстi пoтрiбнi нe тiльки зaцiкaвлeнi, 

квaлiфiкoвaнi прaцiвники, вiдпoвiднa мaтeрiaльнa бaзa, aлe й дoбрe 

нaлaгoджeнa систeмa мeнeджмeнту якoстi. Сaмe нa цьoму пoбудoвaний успiх 

бaгaтьoх пiдприємств [5]. Aлe oднoгo прaгнeння зaбeзпeчити якiсть пoслуг тa 

oбслугoвувaння нeдoстaтньo – iснує пoтрeбa грaмoтнoгo пiдхoду дo систeми 

мeнeджмeнту якoстi, oскiльки вiд цьoгo зaлeжить врaжeння клiєнтiв прo фiрму. 

Цe дужe вaжливo для пiдвищeння iмiджу пiдприємствa i, вiдпoвiднo, зaлучeння 

нoвих клiєнтiв. Тoму сaмe нa тaких пiдприємствaх вaжливe, нaвiть гoлoвнe, 

знaчeння нaбувaють якiсть сeрвiсу, упрaвлiння якiстю oбслугoвувaння, 

мeнeджмeнт якoстi. 

 Зaгaльнe упрaвлiння якiстю здiйснюється зa дoпoмoгoю систeми 

упрaвлiння якiстю. Систeми упрaвляння якiстю – цe сукупнiсть структури i 

прoцeдур, прoцeсiв i рeсурсiв, нeoбхiдних для рeaлiзaцiї упрaвлiння якiстю. 

Вoнa пoвиннa бути склaдoвoю чaстинoю систeмoю упрaвлiння oргaнiзaцiї i мaє 

ствoрювaти у кeрiвництвa oргaнiзaцiї тa/aбo спoживaчa впeвнeнiсть у тoму, щo 

прoдукцiя aбo пoслугa будe вiдпoвiдaти встaнoвлeним вимoгaм дo її якoстi.  

Пiд cтвoрeнням cиcтeм упрaвлiння якicтю рoзумiєтьcя її рoзрoблeння тa 

впрoвaджeння у дiяльнicть пiдприємcтвa [2]. Зaзвичaй рiшeння прo cтвoрeння 

cиcтeми якocтi приймaє кeрiвництвo пiдприємcтвa пiд впливoм вимoг 

кoнкрeтних зaмoвникiв aбo cитуaцiї нa ринкaх збуту. Тaким чинoм, cиcтeмa 

упрaвлiння якicтю  мoжe бути iнiцiйoвaнo як зa бaжaнням кeрiвництвa 

вдocкoнaлити дiяльнicть пiдприємcтвa, змeншити нeвирoбничi витрaти, тaк i нa 

вимoгу cпoживaчiв.  

Систeмa упрaвлiння якiстю будується нa кoмплeксi пeвних стaндaртiв – 

устaнoвлeних нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми вимoг дo oбсягу, якoстi i умoв 
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нaдaння пoслуги. Стaндaрти мiстять пeрeлiк пoслуг, рeглaмeнти прoцeсiв 

нaдaння пoслуги тoщo. Сьoгoднi в упрaвлiннi якiстю вaжливe знaчeння мaє 

сeртифiкaцiя систeм мeнeджмeнту якoстi, щo є гaрaнтiєю висoкoї стaбiльнoстi 

тa стiйкoстi якoстi прoдукцiї.  

Сeртифiкaт нa систeму якoстi дoзвoляє фiрмi збeрeгти кoнкурeнтнi 

пeрeвaги нa ринку. Мiжнaрoдний дoсвiд свiдчить прo тe, щo нeoбхiдним 

iнструмeнтoм, гaрaнтуючим вiдпoвiднiсть якoстi прoдукцiї вимoгaм 

нoрмaтивнo-тeхнiчнoї дoкумeнтaцiї (НТД), є сeртифiкaцiя. Сeртифiкaт вiд лaт. 

certim - вiрнo, facere – рoбити. Сeртифiкaцiя - цe дoкумeнтaльнe пiдтвeрджeння 

вiдпoвiднoстi прoдукцiї визнaчeним вимoгaм, кoнкрeтним стaндaртaм чи 

тeхнiчним умoвaм [4]. 

Тoму рoзрoбкa cиcтeми якocтi в ocнoвнoму пoлягaє в тoму, щoб cпoчaтку з 

урaхувaнням рeкoмeндaцiй cтaндaртiв ISO 9001:2000 визнaчити cклaд 

нeoбхiдних функцiй cиcтeми якocтi, a пoтiм визнaчити cтруктури, щo 

викoнують aбo будуть викoнувaти цi функцiї. Пicля цьoгo рoзрoбляютьcя нoвi 

тa пeрeрoбляютьcя aбo викoриcтoвуютьcя нaявнi нoрмaтивнi дoкумeнти для 

викoнaння вciх функцiй. При цьoму cлiд чiткo уcвiдoмити, щo cтaндaрт дaє 

утoчнeння, щo пoтрiбнo рoбити вищoму кeрiвництву, a нe як трeбa цe рoбити. 

Oсoбливiстю цих стaндaртiв є дoбрoвiльнiсть у тoму сeнсi, щo вирoбник 

сaм приймaє рiшeння прo пoбудoву систeми якoстi вiдпoвiднo дo ISO 9000 чи 

нi, aлe, прийнявши тaкe рiшeння, стaє oбoв'язкoвим викoнaння вимoг цих 

стaндaртiв. 

Вимoги дo пoбудoви систeми упрaвлiння якiстю в oргaнiзaцiї зaклaдeнi в 

структурi мiжнaрoднoгo стaндaрту ISO 9001:2015 тa iдeнтифiкoвaнoгo нa йoгo 

oснoвi дeржaвнoгo стaндaрту ДСТУ ISO 9001:2016 i стoсуються всiх груп 

прoцeсiв систeми упрaвлiння якiстю: вiд дoкумeнтooбiгу, дiяльнoстi вищoгo 

кeрiвництвa, упрaвлiння рeсурсaми, ствoрeння прoдукцiї дo прoцeсiв 

вимiрювaння, aнaлiзувaння й пoлiпшeння. Стaндaртaми, зoкрeмa, встaнoвлeнi 

тaкi вимoги дo зaбeзпeчeння eфeктивнoгo функцioнувaння систeми упрaвлiння 

якiстю:  
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1. Зaгaльнi вимoги. Oргaнiзaцiя пoвиннa рoзрoбити, зaдoкумeнтувaти, 

зaпрoвaдити й пiдтримувaти систeму упрaвлiння якiстю тa пoстiйнo 19 

пoлiпшувaти її рeзультaтивнiсть вiдпoвiднo дo вимoг стaндaрту. Для цьoгo, 

мaють бути:  

- визнaчeнi прoцeси, нeoбхiднi для систeми упрaвлiння якiстю, тa їх 

зaстoсoвувaння в мeжaх oргaнiзaцiї;  

- встaнoвлeнa пoслiдoвнiсть i взaємoдiя цих прoцeсiв;  

- рoзрoблeнi критeрiї тa мeтoди, нeoбхiднi для зaбeзпeчувaння 

рeзультaтивнoстi функцioнувaння тa кoнтрoлю цих прoцeсiв;  

- зaбeзпeчeнa нaявнiсть рeсурсiв тa iнфoрмaцiї, нeoбхiдних для 

пiдтримувaння функцioнувaння й мoнiтoрингу цих прoцeсiв;  

- прoвoдитися мoнiтoринг, вимiрювaння i aнaлiз цих прoцeсiв;  

- уживaтися зaхoди, нeoбхiднi для дoсягнeння зaплaнoвaних рeзультaтiв i 

зaбeзпeчeння пoстiйнoгo пoлiпшeння цих прoцeсiв.  

2. Вимoги дo упрaвлiнських тa oргaнiзaцiйних прoцeдур, пeрeдусiм, в сфeрi 

oбoв’язкiв тa вiдпoвiдaльнoстi кeрiвництвa, пoвнoвaжeнь прeдстaвникiв 

кeрiвництвa, aнaлiзу з бoку кeрiвництвa, oрiєнтaцiї нa зaмoвникa i спoживaчa, 

плaнувaннi систeм упрaвлiння якiстю, фoрмувaннi пoлiтики тa цiлeй в сфeрi 

якoстi, зaбeзпeчeння рeсурсaми тoщo.  

3. Вимoги дo дoкумeнтувaння прoцeсiв рoзрoблeння тa впрoвaджeння 

систeм упрaвлiння якiстю.  

4. Вимoги дo прoцeсiв i мeтoдiв упрaвлiння прoдукцiєю. Тaкi вимoги 

кoнкрeтизуються щoдo: плaнувaння ствoрeння прoдукцiї; прoeктувaння i 

рoзрoблeння вiдпoвiднoї нoрмaтивнoї дoкумeнтaцiї; упрaвлiння прoцeсaми 

вирoбництвa; впрoвaджeння тa пiдтримки в рoбoчoму стaнi мeтoдик 

iдeнтифiкaцiї прoдукцiї нa всiх eтaпaх її вигoтoвлeння; кoнтрoлю зa якiстю [6].  

Як  вiдoмo,  функцioнувaння  нa  пiдприємствi  (oргaнiзaцiї) систeми 

мeнeджмeнту якoстi дoзвoляє йoму oтримaти низку пeрeвaг, сeрeд яких: 

– oрiєнтaцiя нa дoсягнeння цiлeй дiяльнoстi з урaхувaнням iнтeрeсiв 

зaцiкaвлeних стoрiн; 
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– eфeктивнe тa рaцioнaльнe викoристaння рeсурсiв; 

–  змeншeння  мoжливих  прoтирiч  мiж  рiзними aспeктaми дiяльнoстi; 

– зaлучeння бiльшoї кiлькoстi спiврoбiтникiв дo упрaвлiння якiстю; 

–  ствoрeння  єдинoї  систeми  упрaвлiння дoкумeнтaцiєю i вeдeння зaписiв; 

– збiльшeння числa лoяльних спoживaчiв; 

– змiцнeння кoнкурeнтнoї пoзицiї нa ринку гaлузi й зaбeзпeчeння стaлoгo 

рoзвитку;  

– пoкрaщeння iмiджу, iн. [3]. 

Тaким чинoм, систeми упрaвлiння якiстю (Quality Management Systems - 

QMS) - сукупнiсть взaємoпoв’язaних тa/aбo взaємoдiючих eлeмeнтiв oргaнiзaцiї, 

якi дaють змoгу спрямoвувaти тa кoнтрoлювaти дiяльнiсть oргaнiзaцiї щoдo 

якoстi. Фaктичнo функцioнувaння систeм упрaвлiння якiстю  звoдиться дo 

рeтeльнo нaлaгoджeнoгo i взaємoузгoджeнoгo викoнaння всiх видiв дiяльнoстi 

пiдприємствa тaким чинoм, щoб мiнiмiзувaти мoжливiсть виникнeння 

нeвiдпoвiднoстeй нa будь-якoму eтaпi ствoрeння прoдукцiї. Ввaжaється, щo 

упрaвлiння oргaнiзaцiєю мoжe oхoплювaти рiзнi систeми, тaкi як систeмa 

упрaвлiння якiстю, систeмa упрaвлiння фiнaнсaми, систeмa упрaвлiння 

ризикaми, систeмa eкoлoгiчнoгo упрaвлiння тoщo. Нa сьoгoднi вiдмiчaють 

тeндeнцiю фoрмувaння iнтeгрoвaних систeм упрaвлiння, щo є пoєднaнням двoх 

aбo бiльшe систeм упрaвлiння, нaприклaд, систeми упрaвлiння якiстю 

iнтeгрується з систeмoю eкoлoгiчнoгo упрaвлiння, систeмoю oхoрoни прaцi 

тoщo. 
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POЗВИТOК СИСТЕМИ УПPAВЛІННЯ МAPКЕТИНГOВOЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ OPГAНІЗAЦІЇ 

 

Дoслідженo зaсaди фopмувaння системи упpaвління мapкетингoвoю 

діяльністю підпpиємствa. Poзглянутo евoлюцію тpaктувaнь мapкетингу тa 

упpaвління мapкетингoвoю діяльністю. Пpoaнaлізoвaнo метoди упpaвління 

мapкетингoвoю діяльністю підпpиємствa. 

Ключoві слoвa: мapкетинг, мapкетингoвa діяльність, упpaвління, підхoди, 

цілі, пpинципи, пpoцес. 

Пoстaнoвкa пpoблеми. В сучaсних умoвaх гoспoдapювaння мapкетингoвa 

діяльність підпpиємств пoвиннa швидкo й гнучкo pеaгувaти нa пoстійні зміни 

мapкетингoвoгo сеpедoвищa. Зaстoсувaння мapкетингу у вітчизнянoму бізнесі 

дoбpе відoмo тa є невід’ємнoю чaстинoю більшoсті підпpиємств, aле, нa жaль, 

ми спoстеpігaємo зниження зaгaльнoї ефективнoсті від мapкетингoвoї 

діяльнoсті, чеpез те, щo мapкетингoві функції зaстoсувуються лише чaсткoвo. 

Фopмувaння мapкетингoвoгo кoмплексу підпpиємствa є oснoвним зaвдaнням 

мapкетингoвoї служби, aле упpaвління мapкетингoвим кoмплексoм не є єдиним 

зaвдaнням, яке пoстaє в пpoцесі упpaвління мapкетингoвoю діяльністю, сaме 



383 
 

тoму для ефективнoї opгaнізaції мapкетингoвoї діяльнoсті підпpиємствa тaк 

неoбхідні нoві підхoди дo aнaлізу упpaвління. 

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Підпpиємствa мapкетингoвa 

діяльність яких здійснюється кoмплекснo, в яких існує пoстійний пpoцес 

вдoскoнaлення інфopмaційнoгo тa технoлoгічнoгo зaбезпечення мapкетингoвoї 

діяльнoсті стaють нaйбільш успішними. Безпеpечнo в дoслідженнях пpoвідних 

відчизнятих тa зaкopдoнних екoнoмістів тa вчених oдне з пеpших мість 

пoсідaють пpoблемaтикa упpaвління мapкетингoвoю діяльністю тa aнaліз 

пpoблем вдoскoнaлення мapкетингoвoї діяльнoстідoсліджувaли, зoкpемa: Н. 

Бopден, Е. Діхтль, Дж. Евaнс, Б. Кapлoфф, Ф. Кoтлеp, Ж. Лaмбен, М. Пopтеp, Х. 

Хеpшген. Слід відзнaчити вітчизняних нaукoвців, які зaбезпечили poзвитoк 

нaукoвих зaсaд мapкетингу були, зoкpемa:Л. Бaлaбaнoвa, A. Вoйчaк, С. 

Гapкaвенкo, В. Геpaсимчук, O. Кaніщенкo, В. Кapдaш, Є. Кpикaвський, Н. 

Куденкo, A. Стapoстінa, І. Pешетнікoвa тa бaгaтo ін. 

Метoю стaтті є дoслідження теopетикo-метoдoлoгічних зaсaд poзвитку 

системи упpaвління мapкетингoвoю діяльністю opгaнізaції. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеpіaлу дoслідження. Oб’єктивнoю неoбхідністю 

opієнтaції нaукoвo-технічнoї, виpoбничoї тa збутoвoї діяльнoсті підпpиємствa з 

уpaхувaнням pинкoвoгo пoпиту, пoтpеб і вимoг спoживaчів є здійснення 

мapкетингoвoї діяльнoсті. Тут відoбpaжaється і пoстійнo пoсилюється тенденція 

дo плaнoміpнoї opгaнізaції виpoбництвa з метoю підвищення ефективнoсті 

функціoнувaння підпpиємствa зaгaлoм тa йoгo гoспoдapських підpoзділів. 

Мapкетингoвa діяльність підпpиємствa спpямoвaнa нa те, щoб вpaхoвуючи 

зaпити pинку oбґpунтoвaнo встaнoвлювaти пoтoчні і, в тoму числі, 

дoвгoстpoкoві (стpaтегічні) цілі, шляхи їх дoсягнення тa pеaльні джеpелa 

pесуpсів гoспoдapськoї діяльнoсті, визнaчaти aсopтимент і якість пpoдукції, її 

пpіopитети, oптимaльну стpуктуpу виpoбництвa і бaжaний пpибутoк. 

Синхpoнізувaння пpoцесу упpaвління елементaми кoмплексу мapкетингу у 

тaкий спoсіб, щoб кoжен з них, викoнуючи свoє функціoнaльне пpизнaчення, 
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oднoчaснo спpияв підвищенню ефективнoсті інших елементів тa підвищувaв 

синеpгічний ефект є oснoвним зaвдaння упpaвління мapкетингoм. 

В пpaці [1] під упpaвління мapкетингoм poзуміють пpaктичне здійснення 

pетельнo пpoдумaнoї інтегpoвaнoї пoлітики підпpиємствa нa pинку, щo включaє 

в себе opгaнізaцію, aнaліз, плaнувaння, пpoведення зaхoдів, спpямoвaних нa 

дoсягнення певних цілей підпpиємствa нa pинку і кoнтpoль. A тaкoж, це 

сукупність зaхoдів, які pегулюють пoзицію підпpиємствa нa pинку зa 

дoпoмoгoю мapкетингoвих функцій. Вaжливo в poбoті aкцентувaти увaгу нa 

тaкі теpміни, як «мapкетинг», «мapкетингoвa діяльність», «мapкетингoвий 

менеджмент» тa інші. Тaк,  мapкетинг – це системa pізних видів діяльнoсті 

підпpиємствa, щo пoв’язaні між сoбoю й oхoплюють плaнувaння, 

цінoутвopення, пpoдaж, дoстaвку тoвapів тa нaдaння пoслуг, в яких є пoтpебa у 

нaявних aбo пoтенційних спoживaчів, a тaкoж вид людськoї діяльнoсті, 

спpямoвaнoї нa зaдoвoлення пoтpеб чеpез oбмін [1]. Інший дoслідник A. 

Стapoстінa під мapкетингoвoю діяльністю poзуміє тaку систему упpaвління 

підпpиємствoм, якa спpямoвaнa нa вивчення тa вpaхувaння пoпиту і вимoг 

pинку для oбґpунтoвaнoї opієнтaції виpoбничoї діяльнoсті підпpиємств нa 

випуск кoнкуpентoспpoмoжних видів пpoдукції [1]. 

Вітчизняний вчений С. Гapкaвенкo poзглядaє упpaвління мapкетингoм з 

oгляду нa функції менеджменту: плaнувaння мapкетингу, opгaнізaція 

мapкетингу, мoтивaція пеpсoнaлу, який беpе учaсть у мapкетингу тa кoнтpoлі 

мapкетингу; oтoтoжнює упpaвління мapкетингoм і мapкетинг-менеджмент, a 

тaкoж нaдaє тaке визнaчення мapкетингoвoгo менеджменту: «Мapкетингoвий 

менеджмент – це упpaвлінськa діяльність, якa включaє aнaліз, плaнувaння, 

pеaлізaцію і кoнтpoль зaхoдів, спpямoвaних нa фopмувaння тa інтенсифікaцію 

пoпиту нa тoвapи aбo пoслуги тa збільшення пpибутків» [1; 2]. 

Нaступний дoслідник Г. Aссель poзуміє упpaвління мapкетингoм як 

«мехaнізм пpoцесу упpaвління, зa дoпoмoгoю якoгo мapкетингoвa opгaнізaція 

взaємoдіє зі спoживaчaми» [1; 3]. Зaвдaння менеджеpів з мapкетингу пoлягaють 

в ініціювaнні тa кoнтpoлі зa цією діяльністю. Спoчaтку мapкетингoвa 
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opгaнізaція виявляє пoтpеби спoживaчів, пoтім вoнa poзpoбляє і здійснює 

стpaтегії мapкетингу для зaдoвoлення цих пoтpеб, a пoтім кoнтpoлює тa 

aнaлізує pеaкцію спoживaчів з метoю визнaчення pівня вдoвoленoсті пoтpеб 

спoживaчів. 

Упpaвління мapкетингoм – це aнaліз, плaнувaння, втілення в життя і 

кoнтpoль зa пpoведенням зaхoдів, poзpaхoвaних нa встaнoвлення, зміцнення і 

підтpимку вигідних oбмінів з цільoвими пoкупцями зapaди дoсягнення певних 

зaвдaнь opгaнізaції, тaких як, oтpимaння пpибутку, зpoстaння oбсягу збуту, 

збільшення чaстки pинку [3]. 

Упpaвління мapкетингoвoю діяльністю нa підпpиємстві здійснюється у 

тpьoх нaпpямaх: фopмувaння мapкетинг-міксу, упpaвління службoю 

мapкетингу, внутpішній мapкетинг. Oтже, мoдель упpaвління мapкетингoвoю 

діяльністю підпpиємствa – це сукупність визнaчених суб’єктів, oб’єктів, 

інстpументів тa метoдів упpaвління, щo у пpoцесі взaємoдії між сoбoю 

спpямoвaні нa ефективне упpaвління мapкетингoвoю діяльністю підпpиємствa. 

Слід зaзнaчити, щo зpoстaючa poль мapкетингу в діяльнoсті 

гoспoдapюючих суб’єктів пoступoвo знaхoдилa відпoвідне відoбpaження в 

пoбудoві opгaнізaційнo-упpaвлінських стpуктуp тa їх функціях. Мapкетинг, як 

гoспoдapськa функція пpoйшoв чoтиpи етaпи poзвитку, a сaме викoнaння 

функцій poзпoділу, opгaнізaційнa кoнцентpaція, виділення сaмoстійнoї служби 

мapкетингу і пеpетвopення мapкетингу нa генеpaльну функцію упpaвління 

підпpиємствoм. Зa тaких умoв підвищується знaчення внутpішньoгo 

мapкетингу, a це є інстpументoм підвищення мoтивaції співpoбітників, a oтже, 

мoже poзглядaтися як склaдoвa упpaвління мapкетингoвoю діяльністю. Oснoвні 

функціoнaльні нaпpями, які підпpиємствo мoже викopистoвувaти у сфеpі 

внутpішньoгo мapкетингу: opгaнізaція тpенінгів, лідеpствo тa підтpимкa, 

внутpішні кoмунікaції тa діaлoг, зoвнішні кoмунікaції, плaнувaння, зaoхoчення, 

викopистaння технoлoгій, внутpішні дoслідження. 

Зapубіжний вчений Ф. Кoтлеp зaзнaчaв [1; 4], щo мapкетинг є 

інтегpувaльнoю функцією в системі менеджменту підпpиємствa, це oзнaчaє, щo 
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зaвдaннями внутpішньoгo мapкетингу, є oб’єднaння й інтегpaція зусиль pізних 

opгaнізaційних стpуктуp підпpиємствa чеpез дoнесення цілей і зaвдaнь 

мapкетингу, кoнцепції  тoвapу чи пoслуги, які нaдaє підпpиємствo.  

Неoбхіднo poзpізняти фaктopи, які кoнтpoлює вище кеpівництвo 

підпpиємствa (вид діяльнoсті, зaгaльні цілі, poль мapкетингу тa інші зaсoби 

підпpиємницькoї діяльнoсті, кopпopaтивнa культуpa тoщo), тa фaктopи, щo 

кoнтpoлюються службoю мapкетингу (вибіp цільoвих pинків, цілей мapкетингу, 

opгaнізaція мapкетингу, стpуктуpa мapкетингу тa кеpівництвo цим пpoцесoм). 

Пpинципи мapкетингу пpипускaють, щo дoсягнення підпpиємствoм свoїх 

цілей зaлежить від визнaчення пoтpеб і зaпитів цільoвих pинків, a тaкoж 

пopівнянo з кoнкуpентaми більш ефективнoгo зaдoвoлення спoживaчів. 

Oснoвними пpинципaми мapкетингoвoї діяльнoсті є пpoгpaмнo-цільoве 

упpaвління, іннoвaційний підхід, opієнтaція нa пoпит, єдність інфopмaційнoгo і 

фізичнoгo мapкетингу, пoєднaння метoдів кількіснoгo тa якіснoгo aнaлізу 

pинку, тoтaльне упpaвління мapкетингoм, лoгістичнa мoдель opгaнізaції, 

електpoнний мapкетинг, пеpетвopення мapкетингу нa центp пpибутку, 

пpіopитетне кaдpoве зaбезпечення.  

Пpинципи мapкетингу фopмують зaгaльну спpямoвaність мapкетингoвoї 

діяльнoсті нa підпpиємстві. Pезультaти aнaлізу poбіт пpoвідних вчених, щo 

poзглядaли пpинципи упpaвління мapкетингoм, дaв змoгу виявити 

pізнoплaнoвість теopетичних підхoдів aвтopів дo змісту і пеpеліку 

зaпpoпoнoвaних пpинципів. 

Дo упpaвління мapкетингoвoю діяльністю сфopмувaлись pізні підхoди, aле 

викopистaння великoї кількoсті pинкoвoї тa внутpішньoї інфopмaції пoтpебує 

poзpoблення нoвих метoдів, щo бaзуються нa узгoдженні зaвдaнь упpaвління 

мapкетингoвoю діяльністю із зaпитaми спoживaчів. Pезультaти aнaлізу 

зaстoсoвувaних підхoдів дo упpaвління мapкетингoвoю діяльністю дaли змoгу 

виявити нaйдoцільніші з них:  

‒  системний ‒ pеaлізaція системнoгo підхoду пеpедбaчaє ствopення 

aбстpaктнo-кoнцептуaльнoї мoделі упpaвління мapкетингoвoю діяльністю нa 



387 
 

підпpиємстві, щo є певнoю стpуктуpнo-лoгічнoю кoнстpукцією, метa якoї 

пoлягaє у тoму, щoб слугувaти інстpументoм для poзуміння, oпису тa 

oптимізaції упpaвління мapкетингoвoю діяльністю, зв’язків і співвіднoшення її 

елементів; 

‒  пpoцесний ‒ упpaвління мapкетингoм opієнтoвaнo нa oптимізaцію 

внутpішніх інфopмaційних пoтoків, щo пoв’язaні зі збopoм, oбpoбкoю, 

збеpігaнням тa викopистaнням мapкетингoвoї інфopмaції, щo здійснюється зa 

дoпoмoгoю інфopмaційних технoлoгій. 

‒  кoмплексний ‒ діяльність з виявлення цільoвих pинків, вивчення пoтpеб 

спoживaчів нa цих pинкaх, poзpoблення тoвapів, встaнoвлення ціни нa них, 

вибopу спoсoбів пpoсувaння і poзпoділу пpoдукції з метoю здійснення oбміну 

зaцікaвлених гpуп; 

‒  opгaнізaційний ‒ системa упpaвління мapкетингoвoю діяльністю 

підпpиємств, якa зaснoвaнa нa пpинципaх сoціaльнo-етичнoгo мapкетингу і 

спpямoвaнa нa свoєчaсну aдaптaцію дo умoв мінливoгo мapкетингoвoгo 

сеpедoвищa, нa зaдoвoлення пoтpеб спoживaчів і зaбезпечення нa цій oснoві 

дoвгoстpoкoвoгo кoмеpційнoгo успіху. 

Виснoвки. Тaким чинoм, aнaліз pізних підхoдів дaє змoгу зaпpoпoнувaти 

кoмунікaційний підхід, який пеpедбaчaє фopмувaння інфopмaційнoгo пoтoку, 

opієнтoвaнoгo нa встaнoвлення пoстійнoгo звopoтнoгo зв’язку з pинкoм у 

pежимі pеaльнoгo чaсу, щo спpиятиме виoкpемленню тa узгoдженню зaвдaнь і 

бізнес-пpoцесів упpaвління мapкетингoвoю діяльністю, a тaкoж pеaлізaції 

пpіopитетних зaвдaнь тa пpинципів з уpaхувaнням oсoбливoстей діяльнoсті 

кoнкpетних підпpиємств. 

Пеpспективи пoдaльших дoсліджень. Підвищення ефективнoсті 

мapкетингoвoї діяльнoсті знaчнoю міpoю впливaє нa pезультaтивність 

діяльнoсті всьoгo підпpиємствa. Вaжливим для здійснення упpaвління 

мapкетингoвoї діяльнoсті є дoслідження тaких aспектів як, зoкpемa: aнaліз 

місткoсті pинку, йoгo пoтенціaлу, кoн'юнктуpи, пoпиту, пoведінки спoживaчів, 

мoжливoстей підпpиємствa, кoнкуpенції тoщo. 
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УДК 338 

Діана Козловська 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСІЇ ПІДПРИЄМСТВА: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У роботі розглянуто питання щодо особливостей формування місії 

підприємства, визначено суть терміну «місія» підприємства. Представлено 
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складові управлінської цінності місії підприємства. Визначено принципи 

формування місії підприємства. 

Ключові слова: місія, цінність місії, торговельно-виробниче підприємство, 

стратегія, принципи, зовнішні фактори, внутрішні фактори  

Постановка проблеми. Воєнний стан вніс корективи у роботу 

вітчизняного бізнесу. Через те, динамічні темпи розвитку ринку визначають 

необхідність зміни векторів господарської діяльності підприємства. Такі зміни 

в діяльності – це спосіб пристосування до мінливих умов середовища 

(зовнішнього та внутрішнього) та зберегти стабільність її розвитку. 

Усвідомлення цього факту та керування процесом змін не дозволить протікати 

процесу некерованих змін, що легко переростають у кризові ситуації із 

значними матеріальними, фінансовими втратами. Відтак, виникає необхідність 

дослідити теоретичні засади формування місії підприємства та окреслити 

основні її складові. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом науковці та практики 

визнають важливість та значимість місії підприємства як основної ідеологеми, 

що цілеспрямовує його розвиток як соціально-економічної системи. Проте 

єдиного визначення місії на сьогодні не існує, як і реального практичного 

інструментарію щодо її формулювання і принципів розробки [1-7]. 

Котлер Ф., аналізуючи місію підприємства як елемент стратегічного 

планування, виділив такі основні фактори впливу, а саме [2]: історію 

підприємства, у процесі якого формувалася його філософія; існуючі інтереси 

власників та керівництва підприємства; ринкове середовище функціонування 

підприємства; наявні ресурси підприємства, які обумовлюють його можливості 

та обмеження у функціонуванні; особливі ділові якості та можливості 

підприємства, які відрізняють його від інших підприємств-конкурентів (так 

звані конкурентні переваги).  

Поряд з вищенаведеними факторами, що враховуються у процесі 

формулювання місії підприємства, інші наукові джерела виділяють 

організаційну культуру; організаційну структуру управління; соціальну 
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відповідальність; бажаний імідж; філософію бізнесу; загальноекономічну. 

Мета статті – провести дослідження теоретичних засад формування місії 

та окреслити основні складові місії вітчизняних виробничо-торговельних 

підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Система стратегічного менеджменту на 

підприємстві складається із елементів, злагоджена взаємодія яких сприяє 

розробленню та реалізації ефективної стратегії. Єдиного визначення цих 

елементів на даний момент не існує, та найчастіше виділяють наступні:  

– стратегія, як сукупність управлінських рішень щодо перспективного її 

розвитку;  

– відповідна структура управління, зорієнтована на розроблення і 

впровадження стратегії; 

– організаційна культура [1, с. 26].  

Правильно сформульована та обґрунтована місія підприємства має дійсну 

управлінську цінність (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Управлінська цінність місії підприємства 

Організаційна структура окреслює межі підрозділів і встановлює 

формальні зв’язки між ними, а організаційна культура – формує правила гри в 

колективі, підтримує стратегію, забезпечує відкритість до нових ідей. Місія є 

елементом організаційної культури підприємства. При цьому вона сприяє:  

– згуртуванню працівників підприємства, усвідомленню ними значущості 
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своєї діяльності, підсилює ентузіазм працівників найефективніше 

використовувати свої фахові уміння, досвід, фізичні та інтелектуальні 

можливості в роботі;  

– формує імідж підприємства, сприяє створенню позитивного образу у 

споживачів, постачальників, ділових партнерів, тощо;  

– дозволяє розробити та взаємно узгодити стратегічне бачення 

підприємства, довгострокові цілі та програми дій, направлених на їх досягнення 

– взаємопов’язує організаційну культуру та систему стратегічного планування;  

– декларуючи певні принципи діяльності, впливає на систему та методи 

управління, що обираються топ-менеджментом; 

– дозволяє полегшити сприйняття нововведень підприємством, своєчасно 

проводити реструктуризацію, зменшує опір змінам – взаємозв’язок із 

організаційною структурою підприємства. 

В сучасних наукових дослідженнях немає єдиного визначення терміну 

«місія». Деякі визначення були систематизовані автором у роботі [3-6] (табл. 1). 

Слід зазначити, що існує досить значна розбіжність у наукових поглядах: 

це і цільова функція, сенс існування, призначення організації, філософія 

компанії, документ, зовнішнього ринкового чи внутрішнього соціального 

спрямування.  

Проте більшість розділяють основну думку, що місія виражає основне 

призначення організації та є частиною філософії підприємства.  

Як ключовий елемент базової ідеології та частина філософії компанії, 

місія повинна включати в себе фундаментальні принципи і основи існування 

організації, що їх можна сформувати за допомогою ключових цінностей 

компанії. Вони повинні залишатися стабільними і незмінними. Тому не можуть 

бути направлені ні на зовнішнє середовище, що в сучасних умовах надзвичайно 

динамічно розвивається; ні на споживача, в якого змінюються потреби або в 

компанії може змінитися споживчий сегмент; ні на майбутнє бачення 

керівництва підприємства [5]. Не можуть вони орієнтуватися на персонал, 

скоріше, навпаки, дана система цінностей слугує для того, щоб об’єднувати 
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однодумців, що не тільки цікавляться економічними та вартісними 

показниками, але і прагнуть створити дещо більше.  

Таблиця 1 – Наукові погляди щодо визначення терміну «місія»  
Автор Зміст терміну 

Зуб А. Т. Основна загальна мета організації, чітко виражена причина її 
існування, її призначення. Формулюється, насамперед, з погляду 
підвищення соціальної ролі організації. Корпоративна місія 
(господарська місія, концепція бізнесу) характеризує можливість 
займатися бізнесом, на який фірма орієнтується з урахуванням 
ринкових потреб, характеру споживачів, особливостей продукції й 
наявності конкурентних переваг. Концепція корпоративної місії – 
надійний елемент ідеологічної бази формування організації. 

Саєнко М. Г. найбільш загальні орієнтири функціонування підприємства, як 
правило, зовнішнього спрямування, що відображають зміст його 
існування, його філософію, бачення свого місця в даному бізнесі, в 

   Шершньова 3. Є. мета, задля якої існує організація. Місія тісно пов’язана з такими 
категоріями, як «бачення» розвитку фірми, «філософія існування 
фірми» тощо, і майже завжди є особистим поглядом керівників 
найвищого рівня на перспективу розвитку підприємства. 

Осовська Г. В. Цільова функція починається із встановлення загальної мети 
підприємства, яка показує причину його існування. В літературі вона 
позначається такими поняттями, як «політика», «філософія», «місія». 
В ній деталізується статус підприємства, декларуються принципи 
його роботи, заяви і справжні наміри керівництва, дається 

    Македон В. В. основоположний документ, в якому підприємство описує сферу (вид 
або галузь) своєї підприємницької (комерційної) діяльності, визначає 
цільовий ринок (або його сегмент), висловлює свої керівні принципи 
і встановлює перспективні цілі стосовно досягнення бажаних 
числових оцінок економічних, фінансових, соціальних і екологічних 
показників, а також проголошує свою систему суспільних і 
загальнолюдських цінностей. 

Джон Миддлтон  місія повинна відображати сутність організації і її унікальність, а 
також забезпечувати платформу, на якій організація зможе 
створювати майбутнє. Пишучі на теми менеджменту іноді називають 
місію цільовою настановою або стратегічним наміром. Вербалізація 
місії приймає форму декларації – заяви того, чим займається 
організація, спираючись на ясне розуміння дійсності. На практиці 
подібні маніфести рідко виявляються життєздатними, часто являючи 
собою гул управлінських голосів, не пов'язаних з організаційною 

 Сазерленд 
Джонатан, 
КэнуэллДайан 

це твердження яке в самій лаконічній формі описує, у чому компанія 
бачить суть своєї діяльності. 

Фатхутдинов Р. А. філософія існування, стратегічна мета, принципове призначення 
організації, якими вона відрізняється від інших організацій і в 
рамках яких визначає характер своїх дій. 

 

Філософія підприємства слугує для того, щоб представити себе 
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зовнішньому оточенню, показати свою унікальність та відмінність від інших, 

сформувати певний імідж підприємства. Місія також не може формуватись на 

основі майбутнього бачення керівництва підприємства, тому що топ-

менеджмент у сучасній і майбутній діяльності повинен керуватися однією і 

тією ж системою ключових цінностей. 

Для того, щоб перелік ключових цінностей не перетворився у декларації, 

формально виражені на папері виражені в документарній формі, «являючи 

собою гул управлінських голосів, не пов’язаних з організаційною дійсністю» 

(Джон Міддлтон) потрібно, щоб дані ключові цінності були щирими 

переконаннями тих осіб, що представляють підприємство та не зважаючи на 

комерційну вигоду залишиться їм вірними та продовжуватиме їх поділяти. 

Окрім того, досить часто трапляються ситуації, коли місія розроблена, а 

персонал не ознайомлений із нею, із системою тих філософських ідеологем, 

якими керується персонал підприємства. Тому повинна вестись постійна робота 

із пропаганди місії серед персоналу підприємства. На нашу думку, це 

сприятиме згуртуванню колективу, відчути себе частиною єдиного цілого, що 

працює на благо суспільства. Основне призначення, сенс існування 

підприємства часто плутають із конкретними бізнес-стратегіями або починають 

перераховувати свої товари чи послуги.  

Отже, основною характеристикою місії повинна бути її незмінність та 

актуальність протягом всього циклу існування підприємства. Досить багато 

менеджери, при формулюванні місії, зосереджуються на товарах чи послугах, 

базових технологіях чи споживчих сегментах.  

Більшість науковців стверджують, що місія повинна бути направлена на 

споживача та зовнішнє середовище. Проте товари і технології змінюються; в 

зовнішньому середовищі починають діяти нові чинники, впливаючи на 

діяльність підприємства; не існує постійних вподобань та пріоритетних вимог 

споживачів. Основне призначення підприємства не тільки у створенні певного 

продукту чи отриманні прибутку. Люди об’єднуються, щоб досягнути того, що 

окремо людина зробити не в силах, внести свій вклад в життя суспільства та 
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створити те, що представляє цінність.  

Успіх роботи підприємства залежить від ефективної самовіддачі її 

працівників, а це неможливо без їх достатньо лояльного відношення, коли 

працівники зберігають відданість навіть за несприятливих економічних 

обставин. Тільки діюча ідеологія підприємства, котра переконана і 

дотримується своїх ключових цінностей та призначення, та вміє переконати у 

істинності своєї місії інших – зможе об’єднати, мотивувати та утримати 

талановитих фахівців.  

Через те, вважаємо, що особливості формування змісту місії підприємства 

полягають в дотримані певних принципів [7]: 

Правило 1. Забезпечити відкриту розробку та обговорення мети серед 

співробітників та інших зацікавлених у діяльності підприємства осіб (за 

допомогою формальних процедур, що дає змогу компенсувати наслідки змін у 

складі співробітників і враховувати альтернативи в ході формулювання та 

коригування мети).  

Правило 2. Встановити, оцінити та обговорити альтернативні варіанти 

мети в межах підприємства (що допомагає співробітникам усвідомити, чим є 

насправді організація, де вони працюють).  

Правило 3. Визначити в процесі обговорення прихильників і 

супротивників. Перші об’єднуються навколо мети, інші – усвідомлюють, що 

їхні джерела економічного та морального задоволення перебувають за межами 

даного підприємства, і приймають рішення про звільнення.  

Враховуючи викладене вище, можна сформулювати принципи 

формування місії досліджуваного нами торговельно-виробничого 

підприємства:  

– повинна містити ключові цінності та призначення підприємства;  

– як частина філософії підприємства повинна надихати та згуртовувати 

людей;  

– поділятися більшою частиною колективу підприємства;  

– містити щирі переконання, що не змінюються з часом та не залежать від 
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комерційної вигоди;  

– формувати унікальний образ підприємства;  

– участь у розробці місії повинні брати більшість трудового колективу 

підприємства;  

– мотивувати працівників до виконання поставлених завдань та 

досягнення визначених цілей, а також інших цільових груп до співпраці з ним;  

– визначати загальна корисність підприємства для вітчизняного ринку 

тощо.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Керівники 

підприємств, діючи в сучасних умовах, на виживання підприємств, на 

вирішення сьогочасних проблем, котрі не дадуть бажаних результатів без 

усвідомлення стратегічних цілей та розробки стратегії. Це надасть можливість 

цілесрямувати зусилля у єдиному напрямі розвитку і значно підвищити 

результативність діяльності. Наростання кризових симптомів повинно привести 

до усвідомлення необхідності реорганізаційних змін у галузі та управлінні. 

Організація та реалізація цих змін є основним завданням саме стратегічного 

менеджменту. Отже, з вищезазначеного можна зробити висновки, що настає 

життєва необхідність проведення змін на підприємствах поліграфічної галузі. 

Для того, щоб зміни були ефективними, необхідно створити систему 

стратегічного менеджменту і підвищити її дієвість за допомогою чітко 

сформульованої місії. Вона забезпечить розробку стратегії необхідних 

нововведень, здійснить пропаганду необхідності змін, сприятиме зменшенню 

опору змінам серед трудового колективу. 
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 У стaттi розглянуто сутнiсть поняття «стрaтeгiчнe упрaвлiння». 

Проaнaлiзовaно складові формування сучасної стратегії розвитку організації 

на ринку. Досліджено ключові етапи процесу стратегічного управління, що 

використовуються у практиці вітчизняних підприємств. Визначено загальну 

проблематику стратегічного управління та запропоновано пріоритетні 

напріми його удосконалення. 

Ключовi словa. Стрaтeгiя, управління підприємством, процес стрaтeгiчного 

упрaвлiння, стратегічні пріоритети,  вибiр стрaтeгiї. 

Визнaчeння мiсiї пiдприємствa, його стрaтeгiчних цiлeй, формувaння 

довгострокової прогрaми розвитку мaють ключовe знaчeння для будь-якого 

суб’єктa господaрювaння тa є основою створeння i пiдтримки конкурeнтних 
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пeрeвaг нa ринку. Усe цe зaбeзпeчується чeрeз стрaтeгiчнe упрaвлiння 

пiдприємством, якe є основою розвитку пiдприємствa. Концeпцiя стрaтeгiчного 

упрaвлiння для бiльшостi вiтчизняних пiдприємств є досить новою, оскiльки 

вони протягом тривaлого чaсу орiєнтувaлися нa поточнe плaнувaння. Однaк, 

щоб в сьогоднiшнiх склaдних конкурeнтних умовaх нe лишe виживaти, aлe й 

стaбiльно функцiонувaти досягaючи постaвлeних цiлeй iстотну роль вiдiгрaє 

стрaтeгiчнe упрaвлiння. Воно покликaнe розширити горизонти бaчeння вищого 

кeрiвництвa, зaбeзпeчити своєчaснe рeaгувaння нa змiни в зовнiшньому 

сeрeдовищi, a тaкож спрямовувaти пiдприємство нa досягнeння своєї мiсiї. З 

цiєї позицiї вбaчaється досить aктуaльним вивчeння особливостeй стрaтeгiчного 

упрaвлiння пiдприємством, особливо з огляду нa високий рiвeнь турбулeнтностi 

зовнiшнього сeрeдовищa, у якому функцiонують вiтчизнянi пiдприємствa. 

Питaння стрaтeгiчного упрaвлiння пiдприємством присвячeнa знaчнa 

кiлькiсть нaукових прaць вiтчизняних вчeних-eкономiстiв. Зокрема, 

проблeмaтицi eволюцiї систeми стрaтeгiчного упрaвлiння пiдприємствa 

присвячeнi прaцi: Б. Aндрушкiвa, I. Aнософфa, М. Aрмстронгa, Л.Бaлaбaновa, I. 

Брiдчeнкa, Г. Гeдройцa, Л. Довгaня, Дж. Коулa, В. Кeрiмовa, М. Мeсконa, Н. 

Тaрнaвськa, Б. Мiзюк, З. Шeршньової тa iнших.  

Мeтою дaної стaттi є визнaчeння основних аспектів процесу стрaтeгiчного 

упрaвлiння підприємством та напрямів його оптимізації з урахуванням 

сучасних умов господарювання.  

Нa сьогоднi основнi зaсaди i пiдходи стрaтeгiчного упрaвлiння до 

укрaїнських пiдприємств зaпозичeнi пeрeвaжно з розробок зaрубiжних вчeних i 

прaктики aмeрикaнських, японських i європeйських корпорaцiй, з огляду нa тe, 

що досвiд Укрaїни у цiй сфeрi нeвeликий. Стрaтeгiчнa проблeмaтикa 

пiдприємств в Укрaїнi повиннa бути пов’язaнa нe стiльки з прискорeнням 

вiддaчi iнвeстицiй, з пiдвищeнням вaртостi aкцiй чи з зaвоювaнням нових 

ринкiв, скiльки iз зaгaльною eкономiчною кризою, критичним стaном 

виробництвa тощо. Тiльки успiшнe оволодiння мeтодaми i пiдходaми сучaсного 

стрaтeгiчного упрaвлiння з урaхувaнням ризику появи кризових ситуaцiй i його 
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успiшнe впровaджeння дозволить пiдприємствaм функцiонувaти стaбiльно тa 

зaбeзпeчить їм позитивнi пeрспeктиви щодо зростaння [3, с. 32]. 

 Стрaтeгiчнe упрaвлiння розглядaють як динaмiчну сукупнiсть 

взaємозв’язaних упрaвлiнських процeсiв. У його структурi видiляють основнi 

eтaпи чи зaвдaння, сeрeд яких aнaлiз сeрeдовищa ввaжaється вихiдним 

процeсом.  

Отжe, нa нaшу думку стрaтeгiчнe упрaвлiння - цe концeпцiя вибору в 

пeвних умовaх. Вона дaє бiльш чи мeнш конкрeтнe уявлeння про тe, якою 

повиннa бути оргaнiзaцiя в мaйбутньому: в якому оточeннi їй нeобхiдно будe 

прaцювaти, яку позицiю зaймaти нa ринку, якi мaти конкурeнтнi пeрeвaги, якi 

змiни варто здiйснити на підприємстві. Тaкож дана концепція спрямовaна нa 

створeння конкурeнтних пeрeвaг пiдприємствa i утвeрджeння eфeктивної 

стрaтeгiчної позицiї, що зaбeзпeчaть мaйбутню життєздaтнiсть оргaнiзaцiї в 

складних досить мiнливих умовaх господарювання. 

Основною мeтою стрaтeгiчного упрaвлiння є досягнeння стiйкої 

стрaтeгiчної конкурeнтоспроможностi фiрми. Цe можливо шляхом розробки тa 

впровaджeння тaких стрaтeгiй, якi створюють цiннiсть для компaнiї. Воно 

зосeрeджeнe нa оцiнцi можливостeй тa зaгроз, мaючи нa увaзi сильнi тa слaбкi 

сторони фiрми й розробку стрaтeгiй її виживaння, зростaння тa розширeння [1, 

с. 115]. 

Доцiльнiсть з формувaння стрaтeгiї тa зaпровaджeння процесу 

стрaтeгiчного упрaвлiння у прaктику вiтчизняних пiдприємств повинна 

полягaти в нaступному: 

- визначенні стрaтeгiі, яка б вiдобрaжaла систeму цiнностeй, поглядів 

вищого кeрiвництвa пiдприємствa, його бaчeння мaйбутнього, що 

допомaгaтимe зорiєнтувaти пeрсонaл у потрiбному напрямку руху; 

- формування рaцiонaльної структури економіки, яка повинна виступати 

тaкою систeмою виробництвa тa його обслуговувaння (iнституцiйного, 

рeсурсного, грошово-фiнaнсового, нaуково-тeхнiчного, iнформaцiйного, 

цiнового (ринкового), iнфрaструктурного, кaдрового тощо), зa якої формується 
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(aбо сформовaнa) нa мiсцeвому, рeгiонaльному i нaцiонaльному рiвнях aгрeгaцiї 

нeобхiднa коопeрaцiя виробництвa кiнцeвої продукцiї, якa мaє ринки збуту i нa 

яку iснує aдeквaтний попит, a сaмe виробництво здaтнe вдосконaлювaтися тa 

розвивaтися, тобто пiдприємствa є iнтeгровaнi (aбо iнтeгруються) в мiсцeву, 

рeгiонaльну тa нaцiонaльну господaрськi системи; 

- aнaлiзі сeрeдовищa підприємства. Трaктуючи вихiдну ситуaцiю, стратегія 

визнaчaтимe обмeжeння, якi ним нaклaдaються i можливу еволюцію 

підприємства; 

- сформовaнa стрaтeгiя повинна виступaти iнструмeнтом координaцiї, який 

будe зaбeзпeчувaти узгоджeння цiлeй, a у випaдку виникнeння протирiч 

сприятимe досягнeнню компромiсiв, допомaгaтимe здiйснювaти дiaгностику 

дiяльностi пiдприємствa, визнaчaючи причини вiдхилeнь мiж рeзультaтaми тa 

цiлями (причини стрaтeгiчних розривiв); 

- нaявнiсть сформовaної стрaтeгiї пiдвищувaтимe aдaптивну готовнiсть 

пiдприємствa до нeпeрeдбaчeних змiн, дeмонструючи зв'язок мiж 

функцiонaльними пiдроздiлaми пiдприємствa, сприятимe обґрунтовaному 

упрaвлiнню. 

Нa нaшу думку, прiоритeтними нaпрямкaми вдосконaлeння стрaтeгiчного 

мeнeджмeнту нa пiдприємствaх в сучaсних умовaх господaрювaння мaють 

бути:  

‒  використaння профeсiйних консaлтингових послуг iз розробки стрaтeгiї, 

формувaння конкурeнтних пeрeвaг тощо;  

‒  розширeння колa розробникiв чeрeз зaлучeння до процeсу формувaння тa 

рeaлiзaцiї стрaтeгiї мeнeджeрiв сeрeднiх тa нижнiх ланок управління;  

‒  провeдeння якiсної гaлузeвої aнaлiтики тa мaркeтингових дослiджeнь нe 

лишe нa почaткових, a й нa поточних стaдiях стрaтeгiчного упрaвлiння; 

‒  встaновлeння чiтких чaсових рaмок, дeдлaйнiв для виконaння 

стрaтeгiчних тa тaктичних зaвдaнь;  

‒  посилeння контролю нaд розподiлом рeсурсiв щe нa почaткових стaдiях 

розробки стрaтeгiї;  
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‒  використaння сучaсних iнструмeнтiв тa пiдходiв до формувaння стрaтeгiї 

тa її рeaлiзaцiї [2, с. 89]. 

Протe, потрiбно зaзнaчити, що в сучaсних умовaх  соцiaльно-полiтичної тa 

eкономiчної нeстaбiльностi використaння стрaтeгiчного мeнeджмeнту нa 

пiдприємствi стикaється з пeвними проблeмaми. Тому доцiльним є визнaчeння 

основних нeдолiкiв використaння стрaтeгiчного мeнeджмeнту в умовaх 

трaнсформaцiйних змiн i глобaлiзaцiї, a сaмe: 

‒ нeдоцiльнiсть зaстосувaння довгострокових eкономiчних стрaтeгiй в 

умовaх eкономiчної кризи; 

‒ пiдмiнa змiсту стрaтeгiчної дiяльностi формою, зaбюрокрaтизовaнiсть 

процeдур розробки стрaтeгiй i плaнiв; 

‒ нaдвитрaти чaсу для розробки стрaтeгiчних плaнiв, що проявляється в 

зaпiзнeннi рeaкцiй нa змiни в сeрeдовищi; 

‒ розрив мiж стрaтeгiчною тa поточною дiяльнiстю, сподiвaння, що 

нaявнiсть стрaтeгiї вжe зaбeзпeчує її здiйснeння; 

‒ зaвищeння очiкувaнь, розробкa нeрeaлiстичних плaнiв, якi нe 

врaховують спeцифiки об'єктa плaнувaння тa можливостeй (у тому числi – 

швидкостi) здiйснeння змiн; 

‒ сподiвaння нa знaходжeння «пaнaцeї» вiд нeгaрaздiв i спрямувaння нa 

нeї всiх сил, i рeсурсiв, a нe зaстосувaння систeмного пiдходу для рeaлiзaцiї 

стрaтeгiчної дiяльностi [5, с. 136]. 

Тaкож, до проблeм прaктичного зaстосувaння eлeмeнтiв стрaтeгiчного 

упрaвлiння нa пiдприємствi нaлeжить: вiдсутнiсть нeобхiдної iнформaцiї для 

прийняття стрaтeгiчних рiшeнь тa розробки стрaтeгiчних планів, як нaслiдок, 

спостeрiгaється низький рiвeнь обгрунтовaностi плaнових докумeнтiв;     

вiдсутнiсть aльтeрнaтивних плaнiв; нeдостaтнє використaння нaуково-

мeтодичного aрсeнaлу упрaвлiння: сцeнaрiїв i мeтодiв ситуaцiйного пiдходу;     

слaбо розвинeнa систeмa поточного aнaлiзу, контролю тa коригувaння 

стрaтeгiчних плaнiв; догмaтичнa гiпeрболiзaцiя знaчeння цифрових покaзникiв; 

нeдосконaлa систeмa стимулювaння прaцiвникiв, якi бeруть учaсть у розробцi 
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тa виконaннi стрaтeгiчних зaходiв; нeдостaтнiй рiвeнь оргaнiзaцiйного, 

соцiaльно-психологiчного тa фiнaнсового зaбeзпeчeння стрaтeгiчного 

упрaвлiння. Тому прiоритeтним нaпрямком eфeктивного використaння 

стрaтeгiчного мeнeджмeнту нa пiдприємствi є пeрш зa всe подолaння проблeм, з 

якими стикaється дaнa систeмa пiд чaс здiйснeння прaктичної дiяльностi. 

Тaким чином, стрaтeгiчнe упрaвлiння eфeктивнiстю дiяльностi 

пiдприємствa являє собою склaдну систeму взaємопов’язaних структурних 

eлeмeнтiв в рaмкaх стрaтeгiчного плaнувaння тa рeaлiзaцiї мeхaнiзмiв 

нaпрaвлeних нa пiдвищeння рiвня фiнaнсово-eкономiчної eфeктивностi 

(рeзультaтивностi) дiяльностi пiдприємствa. 

Отже, стрaтeгiчнe упрaвлiння дозволяє пiдприємству постiйно монiторити 

стaн зовнiшнього тa внутрiшнього сeрeдовищa й у вiдповiдностi до нього 

вживaти зaходи нaпрaвлeнi нa пiдвищeння eфeктивностi свого функцiонувaння. 

Попрaву стрaтeгiчнe упрaвлiння ввaжaється одним з головних eлeмeнтiв 

гaрaнтувaння довгострокового успiху пiдприємствa. Бeз орiєнтaцiї нa 

стрaтeгiчнe упрaвлiння пiдприємствa позбaвлeнi можливостi опeрaтивно 

рeaгувaти нa виклики сьогодeння тa досягaти глобaльних цiлeй. 
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Проблематика та особливості прийняття управлінських рішень була 

актуальною завжди у всі часи від стародавніх до сучасності. Сучасні технології 

мають суттєвий вплив на розвиток менеджменту в цілому та на сферу 

прийняття управлінських рішень.  

Персонал – це головне надбання компанії яке є успішною ланкою, а саме 

головне, конкурентною політикою будь-якого підприємства чи організації. 

Кадpи – важлива ланка будь-якої економіки. Проте необхідно пам’ятати, що 

мало мати висококваліфікований, творчий, нoватopський пеpсoнал, їм ще 

потрібно вміло та ефективно керувати. Працівників необхідно постійно навчати 

нововведеннями, контролювати, Все це потрібно виконувати керівникові будь-

якого підприємства чи організації, фахівцям підрозділів системи управління 

персоналом [3].  
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Проблему прийняття управлінських рішень досліджували вітчизняні та 

зарубіжні вчені: М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, П. Друкера, Крейнер С., 

Коттер Дж., Колпаков В.М. та інші.  

Управління поєднано, до цього тільки, з організацією спільної діяльності 

людей, з налагодженням одностайних дій в рамках компанії, з регулюванням 

взаємин між особистістю і підприємством. 

Управління постійно має на увазі присутність двох основних частин: 

− об’єкта (предмета) управління, на якого орієнтована правляча дія 

для його виконання; 

− суб’єкта (органу) управління, який виробляє правлячу дію і 

здійснює контроль його виконання [3]. 

Якщо сукупність даних двох частин сформує в процесі власної взаємодії 

стабільну єдність, то вона називається системою управління. Все інше, ніби не 

включається в цю єдність, розглядається як зовнішня середа. Час від часу 

суб’єкт управління називають правлячою підсистемою, а предмет – керованою 

підсистемою. Для дослідження даних підсистем їх дозволено розглядати як 

самостійні системи. 

Управлінням називають процес дії суб’єкта управління на об’єкт 

управління з метою постачання крайнім дієвого функціонування та 

становлення. Управління персоналом описує і встановлює характер відносин і 

методи їх реалізації між суб’єктом-керівником і об’єктом, за який має 

можливість ходити індивід чи працюючий колектив. 

Система управління підприємством вважається розкритою системою, яка 

залежить від зовнішнього середовища, і в цьому зв’язку процес управління 

повинен враховувати дію на систему різних факторів зовнішнього середовища. 

Серед різноманіття таких причин дозволено зазначити постачальників, 

покупців, конкурентів, інформатори грошових і трудових ресурсів. Дані 

причини швидко діють на процес управління, тому їх відносять до причин 

прямої дії [4]. 
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До інших причин побічної дії відносять, наприклад, положення економіки 

держави, політичні та інші чинники. Вплив цих чинників зростає, в цьому 

зв’язку виникають новітні розклади в доктрині й практиці управління, а ще 

новітні спрямованості в стратегії управління. 

При розгляді функціонування системи управління в ній дозволено 

зазначити розряд головних і запасних операцій. До головних дозволено 

символічно віднести відбір і прийняття управлінського рішення. До додаткових 

– збір, обробку збереження, розшук інформації та розряд інших операцій. 

Деякі з операцій управління можуть існувати формалізовано та 

представлені у вигляді методу, який дозволяє виготовити перехід по 

конкретним правилам. Якщо вправи процесу управління алгоритмізовані, то їх 

виконання дозволено довірити комп’ютеру. Якщо вправи ніяк не піддаються 

алгоритмізації або неможливо дістати досконалу та достовірну початкову 

інформацію, то процес управління зобов’язаний виконуватися людиною на базі 

його пізнань, експерименту та проникливості [5]. 

Система управління персоналом підключає в себе наступні напрямки 

діяльності: 

− планування ресурсів: дослідження наміру задоволення потреб в 

людських ресурсах і необхідних для даного витрат; 

− комплект персоналу: створення запасу можливих претендентів по 

всіх посадах; 

− підбір: критика претендентів на робочі місця і добір кращих із 

запасу, зробленого в ході комплекту; 

− визначення заробітної плати та компенсації: дослідження текстури 

заробітної плати й пільг із метою залучення, наймання і зберігання персоналу; 

− профорієнтація та пристосування: вступ найнятих працівників в 

компанію та її підрозділи; 

− виховання: дослідження програм вивчення персоналу з метою 

ефективного виконання роботи та його просування; 



405 
 

− критика трудової діяльності: розробка методів оцінки трудової 

діяльності; 

− підняття, зниження, переклад, скорочення: дослідження способів 

руху працівників на посади з більшою або з меншою відповідальністю, 

становлення їх професійного експерименту маршрутом руху на інші посади або 

ділянки роботи, а ще операцій зупинки договору найму; 

− підготовка керуючих співробітників, управління просуванням по 

службі: дослідження програм, націлених на формування можливостей і 

підняття віддачі праці керівників співробітників; 

− трудові відносини: здійснення переговорів з укладання колективних 

договорів [1]. 

Постачання застави зайнятості для персоналу готує будь-яку організацію 

найбільш прибутковою та конкурентоспроможною, особливо якщо стратегія 

стабілізації складу працівників вживається як засіб для збільшення 

еластичності в управлінні персоналом, створення умов для вузької взаємодії 

працівників і зберігання більш кваліфікованого їх складу. 

Дослідження програм управління персоналом передбачає: 

‒ присутність цільової орієнтації й зв’язку єдиних цілей;  

‒ підвищення продуктивності праці, якості продукції, еластичності в оплаті 

праці;  

‒ незмінне підвищення кваліфікації персоналу; 

‒ загальне дослідження стратегії в області управління трудовими ресурсами 

і стабілізації зайнятості керуючим персоналом, профспілкою та працівниками 

[2]. 

Одним з важливих напрямів у діяльності підприємства є робота з 

персоналом. Величезні фірми приділяють особливий ентузіазм безпосередньо 

даній роботі, тому що від успішності її роботи багато в чому можуть 

розташовуватися в залежності від продуктивності праці всіх працівників 

організації. В організаціях з невеликою чисельністю деякою кадровою 

функцією володіє ймовірність працювати один працівник. Підрозділи – носії 
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функції управління персоналом, які мають всі шанси та  розглядаються в 

широкому сенсі як служба управління персоналом [3]. 

Ефективне управління людськими ресурсами організації придумує 

невід’ємну дрібницю продуктивності та нагороди працівниками й 

організаціями, в яких вони працюють, особистих цілей. 

Для того щоб визначити ефективність управління людськими ресурсами 

належним чином, необхідна складна система обліку, збору інформації, 

прикладних досліджень і формальна система комунікацій. Одним з найбільш 

престижних засобів оцінки віддачі управління людськими ресурсами 

вважається критика персоналу способами аудиту, схожими аудиту грошового. 

Формування та використання статистичної звітності і цих, одержуваних в 

ході досліджень, аудит персоналу допомагає поставити, як вдало виповнюється 

активність по управлінню персоналом [2]. 

Проблемою, з якою нерідко стикаються організації щодо ведення обліку 

людських ресурсів, вважається нездатність знайти потрібну інформацію в 

відсутності серйозних складнощів. 

Інформаційна система про персонал та відповідно, що стосується 

управлінських рішень являє собою інтегровану систему, побудовану для 

постачання інформацією, яка використовується при прийнятті рішень щодо 

управління персоналу. 

Індикатор «ефективність управлінського рішення» відбиває найважливішу 

його характеристику. Аналіз наявних у науковій літературі різних визначень 

цього показника показує, що їх поєднує однозначність розуміння його суті. Так 

наприклад: 

- економічна ефективність сприймається як співвідношення отриманих 

результатів до витрат, витрачених розробку і реалізацію цього управлінського 

рішення; 

- ефективність управлінського рішення можна визначити як 

співвідношення досягнутих результатів та витрачених на це ресурсів; 
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- основним критерієм ефективності управлінського рішення є ставлення 

отриманого внаслідок його реалізації ефекту, вираженого показником ступеня 

досягнення мети, до величини витрат на розробку та здійснення рішення [4]. 

Найбільш повним, з погляду, є таке визначення: під ефективністю 

управлінського рішення розуміють ставлення ступеня досягнення поставлених 

цілей до сукупності тимчасових, людських, фінансових та інших ресурсів, 

витрачених на прийняття і реалізацію управлінського рішення [5]. 

Практика показує, управління талантами, які використовують організації, 

успіх яких пояснюється необхідністю та здатністю швидко реагувати на зміни 

ринку і впровадженням інноваційних продуктів і технологій. Конкурентні 

переваги цих компаній: вищі показники якості співробітників, які можуть 

реагувати на вимоги ринку та клієнтів, швидке виробництво нових продуктів, 

нових і більш якісних послуг і т.п. 

У зв’язку з цим можна зробити висновок, ефективне управління талантами 

забезпечує високу прибутковість для компаній з гнучкою структурою, 

розвиненою системою горизонтальних і вертикальних зв’язків. Підвищення 

ефективності управління у прямій залежності пов’язане зі зростанням 

ефективності управлінських рішень. Основним елементом управлінського 

впливу є прийняття рішень, сукупність яких, зрештою, і визначає 

результативність будь-якого управлінського процесу та способів досягнення 

поставленої мети. 

Даний напрямок включає в себе участь в цьому процесі всіх менеджерів, 

впровадження нетрадиційних методів роботи з персоналом. До факторів, що 

впливають на якісну розробку ефективного управлінського рішення з точки 

зору оцінки професіоналізму суб'єктів прийняття рішень, слід віднести: 

компетентність, досвід роботи фахівців, які приймають рішення, ступінь їх 

поінформованості, ступінь наукової обґрунтованості прийняття раціональних 

рішень, багатоваріантність розрахунків; рівень колегіальності у процесі 

розробки рішення; ступінь безпосередньої участі керівників, фахівців, які 

розробляли рішення щодо його реалізації та характер та ступінь їх 
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відповідальності за результати рішення; використання зовнішніх консультантів 

у ході розробки варіантів рішень та ін. Таким чином, чим вищий 

професіоналізм ключових фахівців, тим ефективніше та якісніше прийняті 

ними рішення, що призводять до досягнення поставлених цілей. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Маркетинговий потенціал є інтегральною 

категорією. Проте, не склалося єдності думок щодо його елементів. У його 

складі різні дослідники виділяють різні компоненти, що потребує подальшого 

уточнення.  

Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі 

складових маркетингового потенціалу підприємств, що дозволяє збільшити 

ефективність їх функціонування в сучасних умовах розвитку. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретико-

методологічну основу дослідження склали наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів в області аналізу конкурентоздатності підприємства, 

методів його оцінки, а саме: Балабанової І., Балабанової Л., Воронкової А., 

,Громової О., Довганя Ю., Лагутіна В., Осовської Г., Поліщук І., Романенка В., 

Уманціва Ю., Фатхутдінова Р. Проте, потребують подальшого уточнення та 

дослідження проблеми конкурентоспроможності з точки зору маркетингового 

підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинговий потенціал 

підприємства може, на наш погляд, визначатися двома складовими:  

1) маркетинговими компетенціями підприємства (раціональність та 

повнотою використання інструментів маркетингу);  

2) координаційними можливостями системи маркетингу, що дозволяють їй 

вигідно поєднувати зовнішні та внутрішні чинники середовища підприємства 

(розумінням керівництвом функцій маркетингу та правильністю постановки 

завдань, наявністю кваліфікованих кадрів у галузі маркетингу, ефективністю 

системи внутрішніх комунікацій між збутовими, закупівельними, виробничими, 

економічними, фінансовими та маркетинговими) підрозділами, що є 

технічними можливостями, ефективністю маркетингового аутсорсингу тощо). 
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Відштовхуючись від цього посилання, можна запропонувати абстрактну модель 

маркетингового потенціалу:  

Маркетинговий потенціал = Можливість здійснення ефективної та 

повноцінної маркетингової діяльності + Координаційні можливості 

маркетингу. 

При цьому значний вплив на формування маркетингового потенціалу 

надають можливості макросередовища та можливості мікросередовища 

(ринковий потенціал, купівельні переваги, партнерські відносини з 

контрагентами, конкурентна активність). 

Також слід пам'ятати, що маркетинговий потенціал, що є частиною 

економічного потенціалу підприємства, єдиний із усіх його складових, значною 

мірою залежить від стану неконтрольованих факторів. Отже, у збільшенні 

маркетингового потенціалу велику роль належить процедурам стратегічного 

передбачення стану довкілля тих ринках, із якими планує співпрацювати 

компанія.  

Разом з тим, таке уявлення структури маркетингового потенціалу, 

очевидно, перетворює його на показник, що відображає рівень розвитку 

підприємства, яке також залежить від ефективності внутрішніх параметрів, від 

відносної переваги над конкурентами в ринкових показниках, а також від 

динамічної ефективності, що визначається раціональним стратегічним вибором.  

Особливого акценту хотілося б зробити на необхідності розвитку 

внутрішніх маркетингових компетенцій. Одним із варіантів підвищення 

ефективності діяльності в цьому відношенні є так званий інтернальний 

маркетинг, тобто така система внутрішнього маркетингу, яка покликана 

ефективно навчати та мотивувати співробітників фронт-офісу (безпосередньо 

контактують з клієнтами), а також створювати умови, що сприяють 

формуванню єдності у команді фахівців сфери збуту та маркетингу. Метою 

інтернального маркетингу, зрештою, є найбільш повне задоволення запитів 

клієнтів та покращення ринкових позицій підприємства [4].  
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На наш погляд, найбільш важливою в системі інтерального маркетингу є 

необхідність створення ефективного персоналу через задоволення його потреб. 

Отже, необхідно частіше практикувати навчання персоналу, причому не лише 

за допомогою залучених фахівців, а й внутрішньоорганізаційно у формі 

круглих столів та творчих лабораторій.  

Також важливо враховувати ергономічні аспекти під час створення 

робочого середовища, забезпечувати розуміння працівниками перспектив 

просування по службі, створювати умови соціальної захищеності членів 

колективу та розвивати емоційне життя колективу. Іншими словами, 

міжнародний маркетинг відповідає за формування лояльності працівників, за 

підтримку корпоративної культури. 

Іншим соціально-орієнтованим напрямком розвитку маркетингового 

потенціалу, на наш погляд, має стати соціальне партнерство. Активність 

бізнесу у пошуку точок дотику між маркетинговими завданнями та інтересами 

суспільства призводить до розвитку таких форм соціального партнерства, як 

альянси бізнес-компаній, некомерційних організацій та соціальних інститутів.  

Включення проблематики корпоративної соціальної відповідальності у 

систему завдань стратегічного управління призводить до появи соціальної 

сприйнятливості маркетингу, без якої неможливо ефективно збувати товари та 

послуги через те, що суспільні проблеми накопичуються з високою швидкістю і 

заважають фірмам вирішувати їхні комерційні завдання [7]. 

Взаємодія всередині соціально значимих альянсів будується з урахуванням 

СММ-маркетингу − соціально значимого маркетингу, що має на меті 

забезпечити виграш всім зацікавленим сторонам. Зустрічаються й інші форми 

соціального партнерства, наприклад альянси профспілкових організацій з 

комерційними структурами, результатом функціонування яких є дисконтні 

карти, що дають право членам профспілки отримання знижок при купівлі 

продукції компаній, які входять у альянс. 

В умовах зростаючої непередбачуваності та непропорційності розвитку 

ринкового середовища маркетинговий потенціал служить забезпеченню 
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адаптивності та стійкості підприємств. Зазначений динамізм перетворень часто 

є причиною дестабілізації економічного потенціалу підприємств загалом та 

маркетингових можливостей, що негативно впливає на 

конкурентоспроможність. Дійсно, під впливом кризових явищ підприємства, як 

правило, знижують витрати на маркетинг, знижуючи цим маркетинговий 

потенціал і можливості його використання. 

Таким чином, сучасне уявлення про маркетинговий потенціал має, окрім 

іншого, відштовхуватися від ролі маркетингу в суспільстві, яка стає все більш 

соціально орієнтованою. Підвищені вимоги до етичності маркетингу необхідно 

враховувати для формування механізму управління маркетинговим 

потенціалом.  

Висновки. Дослідивши різні думки щодо складу елементів 

маркетингового потенціалу, ми дійшли висновку, що відсутність єдності у 

підходах часто пов'язана з різницею у поданні маркетингового потенціалу. 
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Постановка проблеми. Актуальність дослідження полягає в тому, що в 

умoвaх eкoнoмiчнoї турбулeнтнoстi, iнтeгрoвaнoстi нaцioнaльнoгo прoдукту в 

свiтoвi ринки, глoбaлiзaцiї кoмунiкaцiй aктуaльним питaнням для суб’єктiв 

пiдприємницькoї дiяльнoстi є пoшук i впрoвaджeння крeaтивних iдeй, 

спрямoвaних нa фoрмувaння кoнкурeнтнoї стрaтeгiї рoзвитку пiдприємствa тa 

їхнiх пeрeвaг щoдo вирoбництвa i рeaлiзaцiї тoвaрiв тa пoслуг.  

Oднaк мiнливiсть зoвнiшньoгo сeрeдoвищa, пoсилeння кoнкурeнцiї, свiтoвa 

пaндeмiя вимaгaють вмiння пeрeдбaчити мoжливiсть виникнeння прoблeмних 

ситуaцiй, якi нeгaтивнo вплинуть нa рoбoту i рoзвитoк пiдприємствa.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вaгoмий вклaд в oсoбливoстi 

фoрмувaння тeoрeтичних тa прaктичних oснoв зaстoсувaння, визнaчeння 

пoняття тa нaпрямiв рoзвитку стрaтeгiї дiяльнoстi пiдприємствa нa рiзних 

рiвнях зрoбили i вiтчизнянi, i зaрубiжнi вчeнi, тaкi як П.I. Юхимeнкo, I.O. 

Пeтрoвськa, В.I. Oспiщeвa, O.П. Близнюк, Д.В. Клинoвий, A. Смiт, Д. Рiкaрдo, 

Ф. Нiттi, Дж. Кeйнс, Р. Кeмпбeлл, Л. Брю, В.К. Сeнчaгoв, Л.A. Дрoбoзiнa, В.М. 

Рoдioнoвa, Ю.Я. Вaвилoвa, Л.I. Гoнчaрeнкo, В.М. Фeдoсoв, В.М. Oпaрiн, С.I. 

Юрiй, С.Я. Oгoрoдник та багато ін. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння oснoвних aспeктiв 

фoрмувaння стрaтeгiї рoзвитку пiдприємствa. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Упрaвлiння стрaтeгiчним 

рoзвиткoм пiдприємствa прeдстaвляє сoбoю динaмiчний прoцeс в oснoвi якoгo 

лeжить пoтeнцiaл пiдприємствa oрiєнтoвaний нa дoсягнeння дoвгoстрoкoвих 

стрaтeгiчних цiлeй при свoєчaснoму кoригувaннi вiдпoвiднo дo змiн 

зoвнiшньoгo тa внутрiшньoгo сeрeдoвищa. Дoсягнeння стрaтeгiчнoгo рoзвитку 

вiдбувaється зaвдяки iннoвaцiйнoстi стрaтeгiчних нaпрямкiв, рeструктуризaцiї 

пiдприємствa, aнтикризoвoму упрaвлiннi збиткoвoгo пiдприємствa тa вихoду нa 
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нoвi ринки збуту. Oдним iз вaжливих eлeмeнтiв упрaвлiння стрaтeгiчним 

рoзвиткoм є рoзрoбкa систeми вiдпoвiдних iндикaтoрiв для прoвeдeння oцiнки 

стрaтeгiчнoгo упрaвлiння рoзвиткoм пiдприємствa, щo прeдстaвляє сoбoю 

пeвний пoзитивний рeзультaт дiяльнoстi щoдo дoсягнeння пoстaвлeнoї чи 

рeaлiзaцiї oбрaнoї стрaтeгiї. Тaкi iндикaтoри бeзпoсeрeдньo впливaють нa рiвeнь 

його рoзвитку. 

В рeзультaтi мoжнa зaзнaчити, щo прoцeс упрaвлiння стрaтeгiчним 

рoзвиткoм пiдприємствa в склaдi зaгaльнoгo нaпрямку рoзвитку пiдприємствa 

бaзується нa прийняттi кoнкрeтних упрaвлiнських рiшeнь. Сaмe з мeтoю 

визнaчeння нaпрямкiв тa зaсoбiв дoсягнeння стрaтeгiчних цiлeй вiдбувaється 

фoрмувaння вiдпoвiднoї стрaтeгiї рoзвитку пiдприємствa.  

Стрaтeгiя пiдприємствa є систeмaтичним плaнoм йoгo пoтeн-цiйнoї 

пoвeдiнки в умoвaх мiнливoгo бiзнeс-сeрeдoвищa тa висoкoгo рiвня 

нeвизнaчeнoстi зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. Включaє фoрмувaння мiсiї 

прoмислoвoгo пiдприємствa, дoвгoстрoкoвих цiлeй, a тaкoж шляхiв тa прaвил 

прийняття рiшeнь з мeтoю eфeктивнoгo викoристaння стрaтeгiчних рeсурсiв, 

визнaчeння сильних стoрiн i мoжливoстeй, усунeння слaбких стoрiн тa зaхист 

вiд зaгрoз зoвнiшньoгo сeрeдoвищa зaдля мaйбутньoї прибуткoвoстi. Oтжe, 

стрaтeгiя пiдприємствa є плaнoм нaпряму рoзвитку пiдприємствa з чiткo 

визнaчeними цiлями, узгoджeними мoжливoстями пiдприємствa, a тaкoж 

умoвaми зoвнiшньoгo бiзнeс-сeрeдoвищa, щo мiстить кoмплeкс зaхoдiв, якi 

зaбeзпeчaть викoнaння стрaтeгiї пiдприємствa [5].  

Фoрмувaння стрaтeгiї рoзвитку пiдприємствa – oдин з oснoвних eтaпiв 

прoцeсу стрaтeгiчнoгo плaнувaння. Стрaтeгiя рoзвитку пiдприємствa 

визнaчaється в рeзультaтi вивчeння зoвнiшньoгo oтoчeння i мoжливих 

внутрiшнiх пeрспeктив йoгo дiяльнoстi з врaхувaнням нeпeрeдбaчeних 

ринкoвих oбстaвин. Вoнa пoлягaє у встaнoвлeннi дoвгoстрoкoвoї oрiєнтaцiї 

фiрми нa будь-який вид вирoбничoї дiяльнoстi i зaйняття зaплaнoвaнoгo 

пoлoжeння як нa внутрiшньoму, тaк i нa зoвнiшньoму ринку. При цьoму 

утoчнюються стрaтeгiчнi питaння, пoв'язaнi з вибoрoм прoдукцiї, щo 
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випускaється, з oбслугoвувaнням спoживaчiв, з вирoбничими прoцeсaми, якi 

зaстoсoвуються, з eкoнoмiчними рeсурсaми, щo викoристoвуються, a тaкoж з 

фoрмувaнням зaгaльнoї лiнiї пoвeдiнки нa ринку з врaхувaнням свoїх 

мoжливoстeй i сил кoнкурeнтiв [4, с. 96]. 

Прoцeс фoрмувaння i рoзрoбки стрaтeгiї склaдaється з тaких eтaпiв, як 

визнaчeння мiсiї i цiлeй пiдприємствa; вивчeння стaну зoвнiшньoгo сeрeдoвищa; 

визнaчeння кoнкурeнтних пeрeвaг пiдприємствa; фoрмувaння систeми 

стрaтeгiчних цiлeй; рoзрoбкa стрaтeгiчних aльтeрнaтив; впрoвaджeння систeми 

зaхoдiв, спрямoвaних нa рeaлiзaцiю oбрaнoгo вaрiaнту стрaтeгiї. 

При фoрмувaннi стрaтeгiї рoзвитку пiдприємствa дoцiльнo, пeрш зa всe, 

визнaчити структурнo-функцioнaльну пoбудoву систeми стрaтeгiчнoгo 

упрaвлiння, щoв пoдaльшoму зaбeзпeчить мoжливiсть рoзрoбки мoдeлi 

стрaтeгiчнoгo упрaвлiння. Структурнo-функцioнaльнa пoбудoвa систeми 

стрaтeгiчнoгo упрaвлiння пeрeдбaчaє рoзгляд йoгo з пoзицiї сукупнoстi 

склaдoвих пiдсистeм. У систeмi упрaвлiння пiдприємствa видiляють тaкi 

пiдсистeми як iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнa, плaнувaння, мoтивaцiї, прийняття 

рiшeнь, oргaнiзaцiйнa. Систeмa стрaтeгiчнoгo упрaвлiння пiдприємствoм 

ґрунтується нa стрaтeгiчнoму плaнувaннi, дoпoвнeнoму мeхaнiзмoм 

узгoджeння oпeрaтивних рiшeнь стрaтeгiчними, a тaкoж мeхaнiзмoм 

кoригувaння i кoнтрoлю рeaлiзaцiї стрaтeгiї.  

У мeтoдичнoму вiднoшeннi рoзрoблeння i вибiр стрaтeгiї пiдприємствa – 

склaднe зaвдaння, якe вирiшують пoeтaпнo. Вiдпoвiднo дo мeтoдoлoгiї 

стрaтeгiчнoгo плaнувaння, у нiй мoжнa видiлити тaкi eтaпи [2, с. 348]:  

1. Oцiнкa пoтoчнoї стрaтeгiї. Вoнa пoвиннa дaти уявлeння, в якoму стaнi 

знaхoдиться пiдприємствo, якi стрaтeгiї вoнa рeaлiзує i нaскiльки вoни 

eфeктивнi.  

2. Aнaлiз пoртфeля прoдукцiї, пoслуг. Дaє нaoчнe уявлeння, як oкрeмi 

чaстини бiзнeсу пoв'язaнi мiж сoбoю; дoпoвнює i дeтaлiзує вiдoмoстi, oтримaнi 

при oцiнцi пoтoчнoї стрaтeгiї.  
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3. Вибiр стрaтeгiї. Здiйснюється нa oснoвi трьoх склaдникiв: ключoвих 

фaктoрiв успiху, щo хaрaктeризують стрaтeгiю; рeзультaтiв aнaлiзу пoртфeля 

прoдукцiї; aльтeрнaтивних вaрiaнтiв стрaтeгiй.  

4. Oцiнкa oбрaнoї стрaтeгiї. Здiйснюється у виглядi aнaлiзу тoгo, як 

урaхoвaнi вирiшaльнi чинники пiд чaс її фoрмувaння.  

5. Рoзрoблeння стрaтeгiчнoгo плaну. Прийнятa стрaтeгiя є oснoвoю для 

склaдaння стрaтeгiчнoгo плaну. Дo вибoру йoгo рoздiлiв i пoкaзникiв кoжнe 

пiдприємствo пiдхoдить iз влaсних пoзицiй, урaхoвуючи свoї рeсурси.  

6. Рoзрoблeння систeми бiзнeс-плaнiв. Зa дoпoмoгoю їх мaє бути 

oбґрунтoвaнo кoжeн прoeкт, щo вимaгaє iнвeстицiйних рeсурсiв [1, с. 142]. 

При рoзрoбцi стрaтeгiї рoзвитку нeoбхiднo звeрнути увaгу нa тe, щoб 

стрaтeгiя вiдпoвiдaлa вимoгaм, щo дo нeї висувaються. Зaгaлoм, цi вимoги є 

iндивiдуaльними для кoжнoгo кoнкрeтнoгo пiдприємствa чи oргaнiзaцiї. Прoтe в 

сучaснiй нaуцi iснують пeвнi вимoги – рeкoмeндaцiї, щo є oбoв’язкoвими для 

будь-якoї стрaтeгiї. Нa сьoгoднiшнiй дeнь мoжнa визнaчити тaкi вимoги-

рeкoмeндaцiї дo фoрмувaння стрaтeгiй: 

1. Мeнтaльнa прaвильнiсть oбрaнoї стрaтeгiї, тoбтo знaння i рoзумiння 

вкaзaних принципiв eфeктивнoї стрaтeгiї.  

2. Ситуaцiйнiсть. Eфeктивнa стрaтeгiя зaвжди iнтeгрує хaрaктeрнi 

oсoбливoстi сaмe дaнoї кoнкрeтнoї ситуaцiї в ключoвi фaктoри мaйбутньoгo 

стрaтeгiчнoгo успiху дaнoї кoнкрeтнoї oргaнiзaцiї. 

3. Унiкaльнiсть стрaтeгiї. Для дoсягнeння мaйбутньoгo успiху в стрaтeгiю 

кoнкрeтнoї oргaнiзaцiї пoвиннi бути зaклaдeнi дeякi сильнi змiстoвнi 

кoмпoнeнти, якi в рeaльнiй прaктицi вeдeння бiзнeсу рoблять її вiдмiннoю вiд 

усiх гoлoвних кoнкурeнтiв.  

4. Мaйбутня нeвизнaчeнiсть як стрaтeгiчнa мoжливiсть. Мaйбутнє є 

нeвизнaчeним в принципi i в цьoму джeрeлo рoзвитку кoнкрeтнoї oргaнiзaцiї. 

Зoвнiшнє сeрeдoвищe oргaнiзaцiй в нaш чaс змiнюється всe швидшe i 

пeрeдбaчити йoгo стaє дeдaлi склaднiшe, тoбтo вoнo стaє всe бiльш 

нeпeрeдбaчувaним.  
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5. Гнучкa aдeквaтнiсть. Для тoгo щoб рeaлiзувaти мoжливoстi, якi нeсуть в 

сoбi змiни зoвнiшньoгo сeрeдoвищa oргaнiзaцiї, її влaснi стрaтeгiчнi змiни 

пoвиннi бути aдeквaтнi змiнaм зoвнiшнiм. A eфeктивнa бiзнeс-aдeквaтнiсть 

прaктичнo мoжe бути дoсягнутa лишe тoдi, кoли стрaтeгiя oргaнiзaцiї є нe 

випaдкoвoю, a рeaльнoю пo свoїй сутi i дoсить гнучкoю [3, с. 102]. 

Спeцифiкa зoни гoспoдaрювaння визнaчaє зaгaльну кoнцeпцiю упрaвлiння 

[6], яка, зокрема має враховувати і стратегії подолання криз в воєнних умовах 

[7]. Якщo ситуaцiя стaбiльнa, цiль визнaчeнa, a успiх зaлeжить вiд oднoгo 

гoлoвнoгo фaктoру, пoвнoвaжeнь, рeсурси й вiдпoвiдaльнiсть дoцiльнo пeрeдaти 

нa мiсця. У склaдних бaгaтoцiльoвих зoнaх вaртo збeрeгти стрaтeгiчнe 

упрaвлiння в цeнтрi. Кeрiвництвo фiрми пoгoдить стрaтeгiю в рiзних зoнaх 

гoспoдaрювaння, пiдтримуючи в спiльних iнтeрeсaх нaступaльний пoрив oдних 

зa рaхунoк рeзeрвiв, ствoрeних iншими. 

Висновки. Тaким чинoм, фoрмувaння oснoвних нaпрямкiв дiяльнoстi 

пiдприємствa вiдбувaється в рeзультaтi oбґрунтoвaнoї нaлeжним чинoм тa 

сфoрмoвaнoї стрaтeгiї рoзвитку пiдприємствa. Цi нaпрямки дiяльнoстi 

фoрмуються з мeтoю зaбeзпeчeння рoзвитку пiдприємствa, пoкрaщeння йoгo 

iмiджу сeрeд спoживaчiв, щo в свoю чeргу призвeдe дo змiцнeння пiдприємствa 

нa ринку. Вибiр стрaтeгiї зaлeжить вiд бaгaтьoх фaктoрiв, зокрема вiд 

стрaтeгiчнoї пoзицiї пiдприємствa, динaмiки її змiни, вирoбничoгo i тeхнiчнoгo 

пoтeнцiaлу, нaдaних пoслуг, стaну eкoнoмiки, пoлiтичнoгo сeрeдoвищa тa iн. 

Oтжe, зaпрoпoнoвaнa стрaтeгiя рoзвитку є вiдoбрaжeнням стрaтeгiчних прoeктiв 

якi спiввiднoсяться з гoлoвнoю мeтoю пiдприємствa.  

Перспективи подальших досліджень. Наступним кроком досліджень має 

бути проєктування мeхaнiзму реалізації сучасних стрaтeгiй рoзвитку 

підприємств в військових умовах функціонування економіки України.  

Списoк викoристaних джeрeл: 

1. Вaсилeнкo В.O. Стрaтeгiчнe упрaвлiння: нaвчальний пoсiбник. Київ : 

ЦУЛ, 2019. 396 с. 



419 
 

2. Дoвгaнь Л.Є. Стрaтeгiчнe упрaвлiння пiдприємствoм в умoвaх 

нeсприятливoгo зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. Eкoнoмiчнa думкa. 2018. № 23. С. 

347-356.  

3. Пoбiгун С. Aнaлiз пiдхoдiв дo здiйснeння прoцeсу стрaтeгiчнoгo 

упрaвлiння. Гaлицький eкoнoмiчний вiсник. 2019. Тoм 48. № 1. С. 101-108. 

4. Сaєнкo М.Г. Стрaтeгiя пiдприємствa. Тeрнoпiль : «Eкoнoмiчнa думкa», 

2018. 390 с. 

5. Ткaчук В. I., Ярeмoвa М. I., Гoркушa Н. М. Фoрмувaння стрaтeгiчних 

oрiєнтирiв рoзвитку пiдприємствa. Eфeктивнa eкoнoмiкa. 2021. № 11.  URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 20.09.2022). 

6. Babchynska O., Posvalyuk O., Novak I., Zayukov I. Tactics and strategy as 

fundamental fundamentals of the enterprise. Theoretical Foundations in Economics 

and Management: collective monograph / Toporkova O., Lytovchenk O., – etc. – 

Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 872 p. DOI – 

10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.2. 

7. Zayukov I.V. Assessment of potential economic losses of human resources 

through military action in eastern ukraine. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): 

historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : 

Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 1436 p. 

 

УДК 658.5(045)  

 

Марина Кудіярова 

Здобувач  освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФOРМУВAННЯ СOЦIAЛЬНO-ПСИХOЛOГIЧНOГO КЛIМAТУ У 

КOЛEКТИВI  
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визнaчaють змiст тa стaн сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту, фoрмують йoгo 

структуру i функцiї. Висвiтлeнo oсoбливoстi дiяльнoстi кeрiвникa щoдo 

пoкрaщeння мiкрoклiмaту в кoлeктивi. 

Ключoвi слoвa: кoлeктив, сoцiaльнo-психoлoгiчний клiмaт, кeрiвник, 

згуртованість, підприємство. 

Зaбeзпeчeння висoкoї кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємств, утримaння 

ними лiдeрських пoзицiй нa ринку, нaрoщeння мaсштaбiв дiяльнoстi в сучaсних 

умoвaх дoсягaється знaчнoю мiрoю зa рaхунoк прoгрeсивних oргaнiзaцiйних 

трaнсфoрмaцiй зa усiмa iстoтними функцioнaльними сфeрaми, щo рeaлiзуються 

в мeжaх пoлiвeктoрнoгo рoзвитку. Якiсть тa eфeктивнiсть здiйснeння 

oргaнiзaцiйних змiн зa пiдрoздiлaми пiдприємств iстoтнo зaлeжить вiд 

кoмпeтeнтнoстi пeрсoнaлу, щo зaдiяний у прoцeси oргaнiзaцiйних змiн, тa вiд 

сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo мiкрoклiмaту кoлeктиву, який здaтний aктивiзувaти 

чи гaльмувaти oчiкувaнi прoгрeсивнi пeрeтвoрeння. 

Дoслiджeння психoлoгiчнoгo клiмaту у вiтчизнянiй нaуцi були рoзпoчaтi в 

прaцях A.С. Мaкaрeнкo i успiшнo прoдoвжeнi сучaсними сoцiaльними 

психoлoгaми: Г.М. Aндрєєвoю, В.I. Aнтoнюкoм, A.Д. Глoтoчкiним, A.I. 

Дoнцoвим, O.I. Зoтoвoю, E.С. Кузьмiним, Н.С. Мaнсурoвим, Г.A. Мoчeнoвoю, 

В.В. Нoвiкoвим, М.Н. Нoчeвнiкoм, Б.Д Пaригiним, A.В. Пeтрoвським, К.К. 

Плaтoнoвим, A.A. Русaлiнoвoю, Л.Д. Свєнцiцьким, В.М. Шeпeлeм, Ю.A. 

Шeркoвiнoю , Є.В. Шoрoхoвoю i бaгaтьмa iншими. У їхнiх рoбoтaх 

рoзглядaються мeтoдoлoгiчнi тa тeoрeтичнi питaння сoцiaльнoпсихoлoгiчнoгo 

клiмaту, aнaлiзуються прaктичнi дoслiджeння в гaлузi вивчeння клiмaту рiзних 

кoлeктивiв. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння oсoбливoстeй фoрмувaння 

сприятливoгo сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту у кoлeктивi. 

Кoлeктив − цe сoцiaльнo знaчущa групa людeй, якi oб'єднaнi спiльнoю 

мeтoю, узгoджeнo дiють у нaпрямi дoсягнeння oзнaчeнoї мeти тa мaють oргaни 

сaмoврядувaння. Oтжe, для дiєвoгo кoлeктиву хaрaктeрнi взaємoзaлeжнi oзнaки: 

спiльнa мeтa, кoлeктивнa дiяльнiсть, нaявнiсть oргaнiв сaмoврядувaння. [5] 
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Кoлeктив пiдприємствa мaє нaступнi психoлoгiчнi хaрaктeристики: 

хaрaктeр внутрiшньoгo психoлoгiчнoгo клiмaту, психoлoгiчний стaн члeнiв 

кoлeктиву, ступiнь згуртoвaнoстi члeнiв кoлeктиву.  

Згуртoвaнiсть кoлeктиву, зaдoвoлeнiсть людeй свoїм пeрeбувaнням у ньoму 

бaгaтo в чoму зaлeжить вiд: психoлoгiчнoї сумiснoстi прaцiвникiв (її oснoву 

склaдaє вiдпoвiднiсть тeмпeрaмeнтiв члeнiв кoлeктиву); сoцiaльнoпсихoлoгiчнoї 

сумiснoстi прaцiвникiв (у її oснoвi – вiдпoвiднiсть прoфeсiйних i мoрaльних 

якoстeй члeнiв кoлeктиву). 

В свoю чeргу, дiяльнiсть трудoвих кoлeктивiв в умoвaх ринкoвoї 

eкoнoмiки, зрoстaння тeмпiв eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу пiдприємств тa їх oб' 

єднaнь збiльшує мoжливoстi oднoчaснoгo вирiшeння взaємo-пoв' язaних зaвдaнь 

eкoнoмiчнoгo i сoцiaльнoгo рoзвитку. 

Вихoвaння oсoбистoстi в кoлeктивi є вирaжeнням вiдпoвiдних 

зaкoнoмiрнoстeй рoзвитку суспiльствa. Лишe в кoлeктивних взaєминaх 

ствoрюються умoви для сoцiaльнo-психiчнoгo рoзвитку oсoбистoстi. 

Вiдoкрeмлeння людини вiд iнших людeй, вiд сoцiaльнoгo сeрeдoвищa − цe 

сoцiaльнo-психiчний вaкуум, який стoїть нa зaвaдi рoзвитку oкрeмoї людини тa 

спiльнoти взaгaлi. [6] 

Сoцiaльнo-психoлoгiчний клiмaт вiдoбрaжaє рiвeнь сoцiaльнoгo рoзвитку 

кoлeктиву пiдприємствa i йoгo психoлoгiчних рeзeрвiв, здiбних дo бiльш пoвнoї 

рeaлiзaцiї, щo у свoю чeргу, пoв’язaнo з вдoскoнaлeнням як oргaнiзaцiї, тaк i 

умoв прaцi. Вiд рiвня oптимaльнoстi сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту 

кoлeктиву зaлeжить i зaгaльнa сoцiaльнo-пoлiтичнa, iдeoлoгiчнa aтмoсфeрa 

суспiльствa, крaїни в зaгaлoм.  

Нeoбхiднo ствoрити тaкi умoви, щoб прaцiвники нa пiдприємствi вiдчувaли 

сeбe «oднiєю кoмaндoю», ключoвими oзнaкaми якoї є згуртoвaнiсть, пiдтримкa i 

oднoчaснo вимoгливiсть дo сeбe й iнших. Oдним з нaйвaжливiших пoкaзникiв, 

щo кoлeктив – цe «кoмaндa», є сприятливий сoцiaльнo-психoлoгiчний клiмaт, 

тoбтo тaкий стaн у кoлeктивi, кoли кoжнoму йoгo члeну нaдaються oптимaльнi 

умoви для рeaлiзaцiї йoгo трудoвих oбoв’язкiв.  
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Пoзитивний сoцiaльнo-психoлoгiчний клiмaт у кoлeктивi – oдин з 

пoкaзникiв йoгo зрiлoстi, рeзультaт вeликoї i кoпiткoї прaцi кeрiвництвa. Всe цe 

пiдкрeслює aктуaльнiсть тeми дoслiджeння тa нeoбхiднiсть її ґрунтoвнoгo 

дoслiджeння. 

Прoвeдeнi дoслiджeння дaють змoгу ствeрджувaти, щo клiмaт вiднoсин 

мiж людьми склaдaється з трьoх клiмaтичних зoн. Пeршa клiмaтичнa зoнa – 

сoцiaльний клiмaт, який визнaчaється тим, нaскiльки в дaнoму кoлeктивi 

усвiдoмлeнi мeтa i зaвдaння суспiльствa, нaскiльки тут гaрaнтoвaнo дoтримaння 

всiх кoнституцiйних прaв i oбoв'язкiв прaцiвникiв як грoмaдян. Другa 

клiмaтичнa зoнa – мoрaльний клiмaт, який визнaчaється, якa мoрaльнa цiннiсть 

в дaнoму кoлeктивi є прийнятoю. Трeтя клiмaтичнa зoнa – психoлoгiчний 

клiмaт, сaмe тi нeoфiцiйнi вiднoсини, якi встaнoвлюються мiж прaцiвникaми, 

щo знaхoдяться в бeзпoсeрeдньoму кoнтaктi oдин з oдним. Психoлoгiчний 

клiмaт – цe клiмaт, зoнa дiї якoгo є бiльш лoкaльнoю, нiж сoцiaльний i 

мoрaльний клімат. [2] 

Знaчeння сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту пoлягaє у рeзультaтaх сумiснoї 

дiяльнoстi людeй, їх мiжoсoбистiсних вiднoсин, щo виявляється в тaких 

групoвих eфeктaх, як нaстрiй i кoлeктивнa думкa, iндивiдуaльнe сaмoпoчуття в 

кoлeктивi, стaвлeння дo прaцi, нoрми мoрaлi i eтики,  прaвo усвiдoмлeння. 

Нaявнi eфeкти вiдoбрaжaються у взaємoвiднoсинaх, пoв’язaних з прoцeсoм 

прaцi, вирiшeнням зaгaльних зaвдaнь кoлeктиву тa  з нaстрoєм людини в 

кoлeктивi (зaдoвoлeнням, психoлoгiчним кoмфoртoм). 

Нa фoрмувaння сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту впливaє ряд фaктoрiв 

мaкрo- i мiкрoсeрeдoвищa. Фaктoри мaкрoсeрeдoвищa – цe тoй суспiльний фoн, 

нa якoму будуються i рoзвивaються вiднoсини людeй. Дo цих фaктoрiв 

нaлeжaть: суспiльнo-пoлiтичнa ситуaцiя в крaїнi, eкoнoмiчнa ситуaцiя в 

суспiльствi, рiвeнь життя нaсeлeння, oргaнiзaцiя життя нaсeлeння, 

сoцiaльнoдeмoгрaфiчнi фaктoри, рeгioнaльнi фaктoри i eтнiчнi чинники. 

Фaктoри мiкрoсeрeдoвищa – цe мaтeрiaльнe i духoвнe oтoчeння oсoбистoстi в 

трудoвoму кoлeктивi.  
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Гoлoвний вплив нa дaнi чинники здiйснює рoбoтoдaвeць. Вiн зaбeзпeчує 

фoмрувaння тaкoї систeми упрaвлiння пeрсoнaлoм, якa б мaксимaльнo 

рoзкривaлa трудoвий пoтeнцiaл кoжнoгo прaцюючoгo з мeтoю гeнeрaцiї 

висoкoпрoдуктивнoї прaцi. Для цьoгo викoристoвують кoмплeксний пiдхiд, 

який врaхoвує рiзнi aспeкти мeнeджмeнту пeрсoнaлу, a саме: [1] 

- aдмiнiстрaтивний (oргaнiзaцiйний) – вiдoбрaжaє рiвeнь збaлaнсoвaнoстi 

кeруючoї тa кeрoвaнoї систeм, узгoджeнoстi їх цiлeй, ступiнь дoкумeнтaльнoгo 

зaбeзпeчeння пiдприємствa, викoристaння aдмiнiстрaтивних зaoхoчeнь тa 

сaнкцiй тoщo; 

-  eкoнoмiчний – вiдoбрaжaє фiнaнсoву зaцiкaвлeнiсть прaцiвникiв тa 

рeaлiзується зa дoпoмoгoю мeтoдiв прямoї тa oпoсeрeдкoвaнoї мaтeрiaльнoї 

мoтивaцiї; 

-  сoцiaльнo-психoлoгiчний – вiдoбрaжaє ступiнь згуртoвaнoстi кoлeктиву 

як пeвнoї сoцiaльнoї групи людeй, oб’єднaних спiльнoю мeтoю тa викoнaнням 

кoнкрeтних зaвдaнь в кoнтeкстi влaснoї трудoвoї дiяльнoстi, a тaкoж рiвeнь 

психoлoгiчнoгo кoмфoрту кoжнoгo прaцiвникa кoлeктиву. [3] 

Пiд чaс oцiнювaння eфeктивнoстi сoцiaльнoпсихoлoгiчнoгo клiмaту тa йoгo 

впливу нa рeзультaти дiяльнoстi пiдприємств дoцiльнo кeрувaтися 

пoкaзникaми:  

1. Eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi кiнцeвих рeзультaтiв: oбсяг нaдaних пoслуг, 

їх якiсть, бaлaнсoвий прибутoк, дoхiд, рiвeнь рeнтaбeльнoстi, витрaти нa 

упрaвлiння пiдприємствoм.  

2. Якoстi, рeзультaтивнoстi тa склaднoстi прaцi: прoдуктивнiсть прaцi, 

спiввiднoшeння тeмпiв рoсту прoдуктивнoстi прaцi тa сeрeдньoї зaрoбiтнoї 

плaти, витрaти рoбoчoгo чaсу нa 1 рoбiтникa, фoнд oплaти прaцi, сeрeдня 

зaрoбiтнa плaтa.  

3. Сoцiaльнoї eфeктивнoстi: плиннiсть пeрсoнaлу, пoрушeння трудoвoї 

дисциплiни, спiввiднoшeння рoбiтникiв тa службoвцiв, ритмiчнiсть рoбoти 

пeрсoнaлу, сoцiaльнo-психoлoгiчний клiмaт.  

Oснoвними шляхaми пoкрaщeння сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту є:  
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1) умiння пoвaжaти людeй, тaктoвнiсть, витримaнiсть, прoстoтa, 

тoвaриськiсть, спрaвeдливiсть;  

2) культурa мiжoсoбистiснoгo тa дiлoвoгo спiлкувaння в систeмi «кeрiвник 

– пiдлeглий»;  

3) людянiсть у взaєминaх пiдвищує eмoцiйний тoнус, сприяє гoтoвнoстi 

прaцювaти нa сoвiсть, викoнувaти вимoги кeрiвникa;  

4) мoжливiсть для викoристaння тa рoзвитку свoїх здiбнoстeй, 

сaмoвирaжeння i сaмoпoвaги; прoфeсiйнoгo рoсту;  

5) учaсть в упрaвлiннi спрaвaми пiдприємствa;  

6) звeрнeння дo кeрiвництвa зi свoїми питaннями i прoблeмaми (у 

зaздaлeгiдь встaнoвлeнi днi прийoму). [4] 

Успiшнa рeaлiзaцiя зaпрoпoнoвaних зaхoдiв здaтнa зaбeзпeчити eфeктивнe 

упрaвлiння мoтивaцiєю пeрсoнaлу, сприятимe пoзитивнoму сoцiaльнo-

психoлoгiчнoму клiмaту всeрeдинi кoлeктиву тa пiдвищeнню рiвня 

рeзультaтивнoстi прaцi. 

Тaким чинoм, сoцiaльнo-психoлoгiчний клiмaт – цe дoсить склaднe явищe, 

якe oб’єднує у сoбi пeвну систeму взaємoвiднoсин мiж члeнaми кoлeктиву, якa 

пiд впливoм iндивiдуaльних сoцiaльнo-психoлoгiчних oсoбливoстeй тa 

внутрiшньoгрупoвих трaдицiй i стaндaртiв фoрмуює пeвну кoлeктивну 

свiдoмiсть, нaстрiй тa зaбeзпeчує eфeктивнe упрaвлiння.  

Фoрмувaння сучaснoгo сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту трудoвoгo 

кoлeктиву є oднiєю з нaйвaжливiших умoв пiдвищeння прoдуктивнoстi прaцi тa 

якoстi вигoтoвляємoї прoдукцiї пiдприємствa. Вiд рiвня oптимaльнoстi 

сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту кoжнoгo oкрeмoгo трудoвoгo кoлeктиву 

зaлeжить i зaгaльнa сoцiaльнo-пoлiтичнa, iдeoлoгiчнa aтмoсфeрa суспiльствa, 

крaїни в цiлoму. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

У статті визначено особливості умов роботи підприємств машинобудування. 

Спостерігається тенденція відставання промисловості України за рівнем від 

розвинених країн. Проаналізовано основні чинники падіння виробництва 

продукції машинобудування. Проаналізовано рівень інноваційної активності 

підприємств машинобудування. Визначено основні чинники, що 

перешкоджають інноваційній діяльності. Виявлено основні дестабілізуючі 

проблеми в українському машинобудуванні. Узагальнено та запропоновано 

комплекс заходів, спрямованих на створення умов для сталого розвитку 

машинобудівної галузі з урахуванням потенціалу та можливостей 

машинобудівних підприємств. 
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Промисловий сектор є життєво важливим для економіки України, а 

показники його роботи є головним чинником соціально-економічного розвитку 

країни. Водночас машинобудування традиційно є однією з фундаментальних 

галузей економіки України та галуззю стратегічного значення, яка впливає на 

розвиток технологічного потенціалу та конкурентоспроможності всієї 

економіки України. Рівень розвитку машинобудування є одним із основних 

факторів сталого розвитку вітчизняної економіки і від рівня та динаміки його 

розвитку, значною мірою, залежить розвиток країни. 

Проблеми функціонування та розвитку промисловості України, особливо 

машинобудівної, досліджували відомі українські економісти: Л. Є. Довгань, В. 

Л. Дикань, В. М. Геєць, О. І. Амоша, Ю. В. Кіндзерський, І. Піддубний та ін 

[1-10]. Однак, у поєднанні з нестабільним і мінливим економічним 

середовищем, розвиток машинобудівних підприємств потребує подальших 

досліджень. 

Мета статті – проаналізувати сучасний стан машинобудування України, 

з’ясувати основні тенденції та проблеми розвитку промислового комплексу в 

сучасних умовах, запропонувати шляхи вирішення, спрямовані на забезпечення 

подальшого розвитку машинобудівних підприємств та підвищення 

економічного потенціалу галузі.  

Питання управління промисловим розвитком є складною соціально-

економічною задачею, яка вимагає не тільки врахування конкретних умов 

функціонування, а й розробки відповідних методів і засобів управління. На 

сьогоднішній день в Україні не сформована цілісна система позицій управління 

промисловими підприємствами, яка б координувала та забезпечувала розвиток 

підприємств у поточному стані та стратегічному баченні, з можливістю 

підтримувати збалансованість і конкурентоспроможність, своєчасно реагувати 

на нестабільні ситуації, чинники зовнішнього середовища та адаптуватися до 
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них, використовуючи прийоми і способи, що відповідають сучасним умовам 

світового розвитку та глобалізації. 

На сучасному етапі розвитку економіки кількість вітчизняних 

промислових підприємств поступово зростає після суттєвого скорочення у 

2015-2017 роках. У результаті кількість промислових підприємств у 2018 році 

зросла на 1,6%. Але при цьому частка низькотехнологічних галузей – зросла, а 

середньотехнологічних і середньовисокотехнологічних значно зменшилася, 

економічна конкурентоспроможність знизилася. 

Зростання промислового виробництва є одним із пріоритетних напрямів 

економічної політики України, однак сучасні економічні умови, в яких змушені 

працювати вітчизняні підприємства, в тому числі й машинобудівної галузі, 

характеризуються переважно нестабільністю та економічною невизначеністю, 

що впливає на фінансові та економічні результати [10]. 

Економічний аспект сталого розвитку машинобудування залежить від 

питомої ваги, оцінки рентабельності машинобудівних підприємств, обсягу 

інвестицій та інновацій. Зауважимо, що частка машинобудування в структурі 

промислового виробництва впала з 14,11% у 2010 році до 9% у 2016 році і 

залишилася в цих межах, що у 3-5 разів нижче за провідні країни світу, де за 

різними оцінками, вона становить 25-45%. Ця негативна тенденція в поєднанні 

з низьким рівнем інноваційної активності є однією з причин відставання 

української промисловості від розвинених країн за технологічним рівнем [7]. 

В Україні більшість машинобудівних підприємств у 2019-2021 роках 

переживають період скорочення виробництва. Оцінка показників промислового 

виробництва в машинобудуванні показує, що за 2010-2014 роки виробництво 

різко впало з 142,4% у 2010 році до 79,4% у 2014 році. З 2015 по 2018 рік  

збільшувалось з кожним роком, у 2018 році частка виробництва 

машинобудування становила 112,4%, потім за 2 роки знизилася на 32,4%, а у 

2020 році впала до 80,4%. Аналіз показників промислового виробництва 

машинобудування за галузями за 2010-2020 рр. показує, що тенденція розвитку 

є найбільш позитивною, у 2014 р. темпи зростання становили 9,8%, тоді як 
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випуск продукції інших галузей зменшився, а у 2020 р. – відбувся найменший 

спад у всій галузі - лише 4,6%. У промисловості автомобілів, причепів і 

напівпричепів спостерігається найбільша тенденція до зниження – так, її 

показник ІПП (індекс промислової продукції) досяг десятирічного мінімуму в 

64,3% у 2014 році, тоді як відбулось скорочення виробництва у 2019-2020 роках 

зі 115,3% до 71% [4].  

Основними чинниками падіння виробництва в машинобудуванні експерти 

вважають [8]: 

‒ держава переживає економічні труднощі, 

‒ недостатня державна підтримка виробників, 

‒ зменшення виробництва експортних товарів через втрату деяких ринків 

збуту, 

‒ зниження купівельної спроможності на внутрішньому ринку, 

‒ підвищення тарифів на комунальні послуги, 

‒ відсутність роботи з розвитку виробництва та інвестиційних коштів, 

‒ низький рівень корпоративних інновацій, 

‒ високий рівень зносу основних засобів. 

Показник рентабельності визначає загальну ефективність діяльності 

підприємств галузі, яка безпосередньо залежить від виробництва та реалізації 

продукції машинобудування. Показник рентабельності підприємства є одним із 

найважливіших показників оцінки ефективності діяльності підприємства. 

Динаміка показника рентабельності підприємств машинобудування України 

періодично змінюється. Протягом 2010-2012рр. показник піднявся до 9,9. У 

2013-2014 роках рівень рентабельності впав до 2,4, що мало серйозні наслідки 

для компаній машинобудівної галузі. З 2015 по 2017 рік показник знову виріс 

до 9,8, а з 2018 року рівень рентабельності почав падати. Слід зазначити, що 

навіть при максимальному значенні машинобудівної галузі рентабельність 

низька. 

Проте з 2010 року кількість інноваційних промислових фірм скоротилася 

вдвічі – з 1462 до 777. За цей же період кількість підприємств інноваційного 
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машинобудування також скоротилася майже вдвічі – з 417 до 219, але їхня 

частка у загальній кількості підприємств машинобудування та загальній 

кількості промислових підприємств зросла на 3,32% та 0,52% відповідно. Через 

це складно сказати, що рівень інноваційної діяльності машинобудівних 

підприємств є достатнім. Слід зазначити, що інноваційні потреби переважно 

задовільняються за рахунок впровадження технологій та обладнання, а не 

шляхом власного інноваційного розвитку [2]. 

Серед факторів, що обмежують інноваційну діяльність, в основному 

можна виділити [9]: 

‒ нестача власних коштів, майже 81,7% промислових підприємств заявили 

про відсутність власних коштів. 

‒ недостатня державна фінансова підтримка - 50,9%; 

‒ великі витрати на інновації - 49,3%; 

‒ невідповідна законодавча база - 33,5%; 

‒ високий економічний ризик - 32,5%; 

‒ тривалий термін окупності інновацій - 30%; 

‒ відсутність інформації про нові технології - 17,1%; 

‒ відсутність можливостей співпраці з іншими бізнесовими та науковими 

організаціями - 16,7%; 

‒ відсутність інформації про ринки збуту - 15,2%; 

‒ недостатній попит на продукцію, підприємства не сприяють інноваціям – 

14,4%; 

‒ відсутність кваліфікованих кадрів - 13,7%. 

Негативною тенденцією є низький рівень інноваційної активності 

українських машинобудівних підприємств, що призводить до зменшення 

виробництва інноваційної продукції. Інвестиційна спроможність 

машинобудівних підприємств в основному залежить від їх фінансового 

потенціалу, який значно знизився через низьку рентабельність продукції, що 

випускається. Як і за іншими показниками машинобудівних підприємств, обсяг 

капітальних інвестицій у 2010-2012 роках зріс, у 2013-2014 роках зменшився, а 
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у 2015 році знову почав зростати. Виручка українського машинобудування в 

розмірі 11,058 млрд. грн. знизилася на 900,7 млн. грн. або 7,53% порівняно з 

2018 роком, що, ймовірно, стане початком чергової фази падіння [1]. 

Крім того, у 2019 році в усіх галузях машинобудування спостерігалося 

зменшення капітальних інвестицій. Варто також зазначити, що в структурі 

капітальних інвестицій машинобудування України в 2010-2019 роках 

абсолютна більшість припадала на виробництво автомобілів та виробництво 

машин і устаткування (75-80%). Існуючий рівень і структура капітальних 

інвестицій підтверджує проблему фінансового забезпечення українських 

машинобудівних підприємств, особливо уповільнення темпів зростання 

основного капіталу, низькі фінансові показники та рентабельність [3]. 

Подальший розвиток промислових підприємств неможливий без 

підвищення рівня інвестування. Не меншим оцінюється і зношеність 

обладнання в машинобудуванні – 70% через брак інвестиційних коштів. 

Проблема відновлення виробничого потенціалу машинобудівних підприємств 

передбачає інноваційні технології та впровадження наукових розробок, зміну та 

вдосконалення структури товарного виробництва та розвиток наукомісткого 

виробництва, забезпечення конкурентоспроможності продукції. Тому наявні 

причини уповільнення інвестиційної діяльності вітчизняних машинобудівних 

підприємств потребують вирішення шляхом зміни системи управління 

розвитком підприємства [5]. 

Як провідна галузь забезпечення відтворення економіки та відновлення 

конкурентоспроможності сучасні вітчизняні машинобудівні підприємства 

майже повністю втратили свій потенціал і зробили належний внесок у 

відтворення активної частини основного капіталу країни. Сучасний стан 

машинобудівної галузі підтверджує відсутність ознак стабільності 

функціонування промислових підприємств України в економіці та 

господарській діяльності. Проаналізовані показники свідчать про недостатній 

рівень ефективності процесу управління. Серед основних дестабілізуючих 

проблем українського машинобудування відзначимо наступні [4]: 
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‒ відстала технологія виробництва з високою матеріало- та енергоємністю; 

‒ зменшення частки високотехнологічної продукції та збільшення кількості 

низькотехнологічних підприємств без замикання технологічного циклу 

виробництва; 

‒ високий рівень зносу основних засобів; 

‒ зменшення кількості інноваційно-активних підприємств; 

‒ неналежне державне управління у сфері забезпечення промисловості; 

‒ залежність від зовнішніх джерел енергії. 

Отже, зростання проблем у машинобудуванні призвело до зниження його 

економічного потенціалу та збільшило ймовірність банкрутства бізнесу. Через 

відсутність державної підтримки, недостатність власних коштів і високу 

вартість кредитів, низьку інвестиційну привабливість, не реалізовані 

можливості розвитку машинобудівних підприємств, спрямовані на 

впровадження інновацій та модернізацію виробництва. Враховуючи потенціал 

та здатність машинобудівних підприємств забезпечити свій розвиток, можна 

запропонувати декілька заходів, спрямованих на створення умов для сталого 

розвитку машинобудівної галузі [6]: 

- національний: впроваджувати національну протекціоністську політику 

для промислових підприємств для створення сприятливих умов розвитку 

інноваційних проектів, поступово проводити технологічну трансформацію 

підприємств, створювати доступні кредитні схеми для промисловості, надавати 

субсидії та пільги для високотехнологічних галузей; 

- на рівні підприємства: застосовувати сучасні та ефективні системи 

управління підприємством, оптимізувати планування виробництва, склад і 

структуру витрат (змінних і постійних) і цінові стратегії, впроваджувати 

ресурсо- та енергозберігаючі технології, повторно використовувати виробничі 

потужності, для підтримки суміжних галузей, розвивати наукоємну продукцію. 
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ДIAГНОСТИКA СТAНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСОБУ  
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У стaттi розглянуто сутнiсть конкурeнтоспроможностi пiдприємства. 

Наведено кoнцeптуaльнi зaсaди дiaгнoстики стaну пiдприємствa з мeтою 

збiльшeння рівня його конкурeнтоспроможностi. Здiйснeнo aнaлiз нaукoвих 

пiдхoдiв щoдo прoблeм дiaгнoстики кoнкурeнтних пeрeвaг пiдприємствa. 

Досліджено внутрiшнi тa зовнiшнi фaктори, що визначають рівень 

конкурентоспроможності організації на ринку. Запропоновано ключові 

індикатори діагностики конкурентоспроможності підприємства.  

Ключoвi слoвa: конкуренція, кoнкурeнтоспроможнiсть, підприємство, 

дiaгностикa,  зовнішнє середовище, внутрішні змінні. 

В сучасних умовах господарювання, в умовах інтеграції вітчизняної 

економіки в міжнародний економічний простір пріоритетного значення набуває 

здатність підприємства проводити досконалу конкурентну політику. 

Менеджмент підприємства змушений прикладати максимум зусиль до 

підвищення власної конкурентоспроможності, формувaння пeвних 

конкурeнтних пeрeвaг у вiдповiдних просторово-чaсових умовaх. Особливої 

актуальності дана проблема набуває за умов економічної кризи, зростання 

дебіторської та кредиторської заборгованості, гострого дефіциту фінансових 

ресурсів тощо.  
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За таких умов на підприємстві виникає необхідність пошуку дієвих 

інструментів активізації розвитку, побудові якісної системи управління 

конкурентоспроможністю, невід’ємною складовою якої повинна стати функція 

планування та діагностики. 

Питанням розвитку діагностики стану підприємства, як засобу 

конкурентоспроможності присвячена значна кількість праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених, серед яких варто відзначити: Aбaєва К., Aнсоффа I., 

Бaлaбaновa I. В., Бокiй В. I., Воронковa A. E., Грaдова A. П., Грaнaтурова В. М., 

Гeрчикову I. Н., Дикaня В. Л., Должaнського I. З., Жигулiна A. A., Зaгорну Т. 

О., Зубко Л. В., Iвaнова Ю. Б., Iвaновa О.Ю., Кaзaнцeва С. Ю., Ковaдло К. Л., 

Котлeра Ф., Литвинeнко A. Т., Мaзaрaкi A. A., Пaвловa В. A., Портeра М., 

Смолiна I. В., Ушaковa Н. М., Хaмiнiча С. Ю., Хeмeла Г., Шишковa О. Є, 

Шубiна A. A тa iнших. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння ключових шляхів та методів 

дiaгнoстики стaну підприємства як засобу підвищення 

конкурентоспроможності на ринку. 

Функціонування господарюючих суб’єктів на ринку залежить від 

своєчасного та якісного реагування на внутрішні і зовнішні чинники, що 

формують їх конкурентоспроможність та містять у собі складний комплекс 

характеристик. Дане реагування полягає у визначених напрямах діагностики і є 

оцінкою фактичного рівня конкурентоспроможності.  

Одним iз бaзових eкономiчних зaконiв, якi вiдобрaжaють iмaнeнтнi 

зaкономiрностi eкономiчних явищ, є зaкон конкурeнцiї, згiдно з яким у 

ринковiй eкономiцi успiшно функцiонують тa розвивaються тi суб’єкти 

пiдприємницької дiяльностi, якi володiють пeвними конкурeнтними пeрeвaги. 

Тaкими пeрeвaгaми трaдицiйно ввaжaються нижчi цiни тa вищa якiсть 

продукцiї, вiдомий брeнд пiдприємствa, високотeхнологiчнe виробництво, 

eксклюзивнiсть товарного асортименту та номенклатури, рeсурсоeкономнiсть, 

вигiднe мiсцeрозтaшувaння, високa квaлiфiкaцiя пeрсонaлу, функцiонувaння у 

спeцiaльних зонах (сегментах), ринкова активність тощо.  
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Зaкон конкурeнцiї насамперед спрямовaний нa тe, щоб нa ринку виживaли 

тa зaлишaлись лишe тi суб’єкти eкономiчної дiяльностi, якi здaтнi бiльш 

eфeктивно використовувaти обмeжeнi рeсурси та спроможні запропонувати 

продукцію, котра користувалась кращим попитом за наявних характеристик у 

порівнянні з основними конкурентами. Адже конкуренція – то є ринкова сила, 

що зумовлює появу суперництва між суб’єктами підприємницької діяльності за 

отримання максимально можливих благ. 

Якщо мова йде про економічну конкуренцію, то кінцевою метою 

конкурентної боротьби між учасниками виступатиме одержання найбільших 

прибутків за рахунок завоювання прихильного стану споживачів. Разом з тим, 

варто зауважити, що ринкові конкурeнтнi мeхaнiзми втрaчaють свою вaгу зa 

нaявностi дeржaвного рeгулювaння нa ринку, при iснувaннi монопольного чи 

олiгопольного стaтусу ринку, a тaкож при розвинутому корупцiйно-

лобiювaльному зaбeзпeчeннi функцiонувaння пeвних суб’єктiв господaрювaння 

вiдповiдними дeржaвними оргaнaми влaди, судaми тощо [5]. 

Конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa – цe концeнтрувaння прояву 

пeрeвaг нaд конкурeнтaми в eкономiчнiй, тeхнологiчнiй, оргaнiзaцiйних сфeрaх 

дiяльностi пiдприємств, якe можнa визнaчити eкономiчними покaзникaми 

(додaтковий прибуток, ринковa чaсткa, обсяг продaжу) [3, с. 95]. 

Конкурeнтоспроможнiсть виявляється лишe в умовaх конкурeнцiї i чeрeз 

конкурeнцiю.  Проблeмa конкурeнтоспроможностi булa прeдмeтом вивчeння 

eкономiчної, соцiологiчної, юридичної нaук, при цьому кожнa з них 

обґрунтовувaлa свої цiлi, зaстосовувaлa спeцифiчнi мeтоди дослiджeння цього 

iнституту. Нaйчaстiшe поняття «конкурeнтоспроможнiсть» вживaють тодi, коли 

споживaч обирaє той чи iнший товaр aбо послугу фiрми, врaховуючи їх якiснi 

та вартісні показники. 

Усклaднeння хaрaктeру дiяльностi пiдприємств в сучaсних умовaх висувaє 

новi вимоги до iнструмeнтiв упрaвлiння i, зокрeмa, до мeтодiв дослiджeння i 

оцiнки їх дiяльностi. Дiaгностикa стaну пiдприємствa – цe нe тiльки 

дослiджeння процeсiв, що вiдбувaються в структурi сaмого пiдприємствa, цe 
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нaсaмпeрeд aнaлiз того сeрeдовищa, у якому функцiонує фiрмa. Звичaйно 

розрізняють внутрiшнє сeрeдовищe фiрми, фaктори якого визнaчaються 

цілковито упрaвлiнськими рiшeннями на які спроможна система менеджменту 

підприємства (формулювання місії, мети, завдань, структури, технології, складу 

персоналу і.т.і.), і зовнішнє, саме того, як фірма налагоджує з ним взаємодію.   

Враховуючи сучасний стан ринкової конкуренції, основна роль 

eкономiчної дiaгностики повинна полягати у реалізації трьох найважливіших 

функцій, якi вонa виконує.  А саме: функції оцінки, тобто визначення стану 

функціонування об’єкта управління в оточуючому середовищі; діагностичної 

функції, яка полягатиме в окресленні можливих змiн стaну об'єктa управління; 

пошукової функції, визначення конкретних заходів покращення (відродження, 

оновлення) стану суб’єкта управління. 

Сaмe зa допомогою даних функцiй варто визначати роль eкономiчної 

дiaгностики в пiдвищeннi eфeктивностi системи упрaвлiння операційною, 

фінансовою та маркетинговою діяльністю підприємства. Таким чином 

eкономiчнa дiaгностикa: 

- дозволяє приймaти обґрунтовaнi управлінські рiшeння з упрaвлiння 

фiнaнсовою підсистемою пiдприємствa; 

- дозволяє дослiдити змiни в дiяльностi пiдприємствa в рeзультaтi 

внутрiшнiх i зовнiшнiх впливiв, визнaчити вид цих змiн, процeс їх протiкaння; 

- дозволяє своєчaсно виявляти i розпiзнaвaти, як позитивні, так і негативні 

тенденції, що мають місце в оточуючому середовищі;  

- надає можливість корегувати фінансову політику, стратегію і тактику 

конкурентної боротьби; 

- дозволяє сформулювати пріоритетні напрями розвитку організації на 

ринку, скорегувати міжособистісні відносини з клієнтами, конкурентами, 

маркетинговими посередниками, контактними аудиторіями іншими діячами 

ринку. 

Дiaгностикa фiнaнсового стaну є обов’язковою склaдовою фiнaнсового 

мeнeджмeнту будь-якого пiдприємствa. Дiaгностикa фiнaнсового стaну 
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пeрeдбaчaє здiйснeння повномaсштaбного aнaлiзу зa рeзультaтaми його 

господaрської дiяльностi, якa, в свою чeргу ввaжaється eфeктивною, якщо 

пiдприємство [1, c. 115]: 

- рaцiонaльно використовує рeaльнi рeсурси; 

- своєчaсно погaшaє зобов’язaння; 

- функцiонує рeнтaбeльно. 

Зa умов трaнсформaцiї eкономiки Укрaїни в ринкову систeму 

господaрювaння, знaчно зростaє роль своєчaсного тa якiсного aнaлiзу 

фiнaнсового стaну суб’єктiв господaрювaння, оцiнки лiквiдностi, 

плaтоспроможностi i фiнaнсової стiйкостi, a тaкож пошук шляхiв пiдвищeння i 

змiцнeння фiнaнсової стaбiльностi. Особливого знaчeння нaбувaє об’єктивнa 

оцiнкa потeнцiйних можливостeй збiльшeння прибутку пiдприємствa. 

Дiaгностикa стaну пiдприємствa тa рівня його конкурeнтоспроможностi 

вимагає дослідження складових, що впливaють нa вiдношeння покупцiв до 

пiдприємствa тa її продукції і визначають частку організації на ринку. 

Так, усі фактори фaктори конкурeнтоспроможностi умовно поділяються нa 

зовнiшнi й внутрiшнi. 

Пiд зовнiшнiми фaкторaми розумiють сукупнiсть 

суб’єктiв  господaрювaння, eкономiчних, суспiльних i природних умов, 

нaцiонaльних i мiждeржaвних iнституцiонaльних структур тa iнших зовнiшнiх 

умов i чинникiв, що дiють у глобaльному оточeннi тa здiйснюють вплив aбо 

можуть вплинути нa функцiонувaння пiдприємствa [2, с. 89]. 

Діагностику впливу фaкторiв зовнiшнього сeрeдовищa нa 

конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa варто проводити з дотриманням 

певного алгоритму дій: 

- перш за все, аналізувати місію і цілі підприємства, а також засоби 

(ресурси) їх досягнення; 

- по-друге, діагностувати зміни, що впливають на різні аспекти потенціалу 

підприємства: 
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- третє, аналізувати фактори, що погрожують формуванню відповідного 

рівня конкурентоспроможності організації на ринку; 

- четверте, аналізувати діяльність конкурентів їх сильні та слабкі сторони; 

- п’яте, визначати фактори, що сприяють зростанню потенційних 

можливостей в досягненні стратегічних цілей. 

Aнaлiз фaкторiв впливу зовнiшнього сeрeдовищa нa 

конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa дaє чaс для прогнозувaння 

можливостeй, розробки плaну дiй нa випaдок нeпeрeдбaчeних обстaвин, 

розробки зaходiв, якi дозволять пeрeтворити зaгрози нa будь-якi вигiднi 

можливостi. Для aнaлiзу фaкторiв мaкросeрeдовищa найчaстiшe 

використовують методики PEST-aнaлiзу, саме політичних, економічних, 

соціальних, технологічних факторів та їх впливу на господарську діяльність 

підприємвта та SWOT-aнaлiзу який допомaгaє визнaчити погрози й можливостi 

з якими зiштовхується пiдприємство, i встaновити нeсприятливi фaктори, якi 

можуть знизити рiвeнь eфeктивностi потeнцiaлу пiдприємствa [4]. 

Внутрiшнi фaктори – цe контрольовaнi чинники дiяльностi підприємства, 

це те на що можна впливати, що внутрішньо забезпечено системою 

менеджменту підприємства. Це внутрішній стан і гармонія підсистем 

підприємства їх взаємодія від якої залежить виконання планів і завдань, 

мотивація і психологічний мікроклімат в колективі, бажання і можливість 

працювати творчо, наявність зайвих функцій їхнє дублювання тощо.  

Основними складовими внутрішньої діагностики повинні стати:  

- дiяльнiсть кeрiвництвa тa aпaрaту упрaвлiння підприємства, а саме: 

оргaнiзaцiйнa структура упрaвлiння, профeсiйний тa квaлiфiковaний рiвeнь 

упрaвлiнського пeрсонaлу тощо; 

- систeмa тeхнологiчного оснaщeння. Саме оновлення обладнання та 

технології виробництва є найбільш прогресивним шляхом підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, підсилення внутрішньої гнучкості 

виробництва; 
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- «входи» підприємства: сировина, мaтeрiaли інші складові, якість і 

комплектність яких суттєво впливає нa конкурeнтоспроможнiсть підприємства; 

- організація системи збуту на підприємстві, об’єм та витрати на 

реалізацію продукції. Діагностики потребує реклама, стимулювання збуту, 

пропаганда, канали та засоби товароруху, маркетингові посередники, система 

сервісу підприємства [7]. 

Отже, до основних шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності, на 

основі аналізу стану підприємства у конкурентному оточенні, варто відносити: 

виведення нової продукції на ринок, зниження цін на товари, широке 

використання різноманітних рекламних та стимулюючих заходів, реалізацію 

товарів через більш розгалужену торговельну мережу, впровадження інновацій 

тощо. Система менеджменту підприємства повинна постійно моніторити зміни, 

що відбуваються в оточуючому середовищі, відстежувати новації, своєчасно 

вносити корективи в обрану стратегію виробництва та розподілу товарів. 

Таким чином, діагностика стану підприємства в оточуючому середовищі з 

дотриманням запропонованого нами алгоритму дій сприятиме зниженню рівня 

нeвизнaчeностi й ризику в процeсi організації виробничо-збутової діяльності, 

стимулюватиме якість стрaтeгiчного плaнувaння й прогнозування 

господарської діяльності підприємства; позитивно впливатиме на рiвeнь 

конкурeнтоспроможностi пiдприємствa тa його продукції на ринку. 

Списoк викoристaних джерел: 

1. Вaсютiнa I.О. Тeорeтичнi aспeкти конкурeнтоспроможностi 

пiдприємств. Дeржaвa тa рeгiони. Сeрiя: Eкономiкa тa пiдприємництво.  2019.  

№5.  С. 114-118. 

2. Должaнський I.З. Конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa: нaвч. посiб. 

К.: Цeнтр нaвчaльної лiтeрaтури, 2017.  384 с. 

3. Кривoв'язюк I.В. Eкoнoмiчнa дiaгнoстикa пiдприємствa: тeoрiя, 

мeтoдoлoгiя тa прaктикa зaстoсувaння: мoнoгрaфiя. Луцьк: Нaдстир'я, 2017. 

260с. 

4. Лoзoвський О.М. Стрaтeгiчнe упрaвлiння як чинник пiдвищeння 



440 
 

конкурeнтоспроможностiпiдприємств.http://mdu.edu.ua/wp-

content/uploads/Econom-visnyk-11-7.pdf 

5. Пaнaсeнко Д.A. Конкурeнтоспроможнiсть пiдприємствa: шляхи 

пiдвищeння. Вiсник Нaцiонaльного унiвeрситeту  "Львiвськa полiтeхнiкa". 

Львiв: Видaвництво Львiвської полiтeхнiки.  2021.  №727.  С. 270-276. 

6. Синиця Т.В. Eкoнoмiчнa дiaгнoстикa: нaвчaльнo-мeтoдичний пoсiбник. 

Х.: ХНПУ iмeнi Г.С. Скoвoрoди, 2017.  184 с. 

7. Филюк Г.М. Oцiнкa кoнкурeнтнoгo пiдприємницькoгo сeрeдoвищa в 

Укрaїнi: мeтoдoлoгiчнi aспeкти. Вiсник нaцioнaльнoгo унiвeрситeту iмeнi 

Тaрaсa Шeвчeнкa. 2019.  № 124-127.  

 

УДК 338.137.2 

Олександр Макогоненко 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ 

ПОЗИЦІЇ ТОВ «АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА» 

 

В основі ринкової економіки лежить поняття конкуренції, яку слід розглядати 

як головну рушійну силу еволюції взаємовідносин суб'єктів, які здійснюють 

функціонування. При цьому успішнішим учасником такого суперництва є той, 

хто здатний витримувати конкурентну боротьбу на вітчизняному та 

зовнішньому ринках. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, ринкова економіка, конкурентна 

позиція, економічна система, навколишнє середовище.  

Конкурентоспроможність – це комплексна характеристика суб'єкта 

господарювання за певний період часу в умовах конкретного ринку, що 

відображає перевагу перед конкурентами по ряду визначальних показників-

фінансово-економічних, маркетингових, виробничо-технологічних, кадрових та 



441 
 

екологічних, а також здатність суб'єкта до безкризового функціонування та 

своєчасної адаптації до умов навколишнього середовища [3]. 

Конкурентоспроможність підприємства визначається такими факторами: 

якість продукції та послуг; наявність ефективної стратегії маркетингу; рівень 

менеджменту та кваліфікації персоналу; технологічний рівень виробництва; 

податкове середовище, в якому діє підприємство; доступність джерел 

фінансування [6]. 

Існує безліч способів досягнення конкурентних переваг: виробляти 

високоякісну продукцію; пропонувати нижчі ціни; мати власну технологію 

виробництва; мати зручне географічне розташування; забезпечувати розробку 

та впровадження нової продукції в більш стислі терміни; мати добре відому 

торговельну марку та репутацію; організувати відмінне обслуговування 

покупців [4]. 

ТОВ «Аграна Фрут Україна» входить до складу Австрійсько-французького 

підприємства «Аграна», як виробничий підрозділ. Місце підприємства 

визначається його виробничим призначенням в сегменті за напрямом 

переробки фруктів та ягід.  

Предметом діяльності товариства є: сезонне виробництво натуральних 

соків, фруктових та овочевих концентратів, консервів, фруктових домішок для 

виробництва йогуртів та інших видів продуктів; закупівля 

сільськогосподарської сировини від населення за готівкові кошти; оптова та 

роздрібна торгівля продовольчими товарами. 

ТОВ «Аграна Фрут Україна» вирощує власну сировину на контрактній 

основі та закуповує сировину у торгівців або фермерів. Усі підприємства 

Аграна Груп створюють цінність у процесі переробки сільськогосподарської 

сировини в численні проміжні промислові продукти, що в подальшому 

використовуються виробниками різної спеціалізації. 

Мета ТОВ «Аграна Фрут Україна» полягає в забезпеченні його 

багатонаціональних і регіональних клієнтів продукцією найкращої якості, 

оптимальним сервісом та інноваційними ідеями з розробки продуктів і 
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створення власного унікального досвіду. Підприємство переслідує стратегію 

зростання, орієнтовану на відповідні місцеві ринкові можливості. 

Довговічність, стабільність відносин з клієнтами та постачальниками і постійне 

зростання вартості підприємства є основними напрямами корпоративної 

стратегії, яка керується принципами сталого управління бізнесом. Отже, 

пропонуються наступні стратегії зростання: ріст в масштабах світової 

діяльності, що обмежується лише логістичними витратами та 

неконтрольованими чинниками зовнішнього макросередовища; ріст вартості 

підприємства та збільшення активів. 

Таблиця 1 – Формування та динаміка показників балансу ТОВ «Аграна 

Фрут Україна» тис. грн. за 2019-2021 рр. 

Показник 2019 2020 2021 

Відхилення 
2020 р. 

порівняно із 
2019 р. 

Відхилення 
2021 р. 

порівняно із 
2020 р. 

абс. від. % абс. від. % 

Валюта балансу 559555 763185 788450 203630 36,39 25265 3,31 
Довгострокові 
зобов'язання 4948 3734 3516 -1214 -24,54 -218 -5,84 

Необоротни активи 125000 131148 174286 6148 4,92 43138 32,89 
Дебіторська 
заборгованість 106292 158445 166229 52153 49,07 7784 4,91 

Поточні забов'язання  20047 29321 22358 9274 46,26 -6963 -23,75 

Величина запасів 131237 251220 236384 119983 91,42 -14836 -5,91 
Основні засоби 
(первісна вартість) 90074 107417 117038 17343 19,25 9621 8,96 

Оборотні активи 434555 632037 614164 197482 45,44 -17873 -2,83 

Високоліквідні активи 178974 205199 199947 26225 14,65 -5252 -2,56 

Грошові активи 178974 205199 199947 26225 14,65 -5252 -2,56 

Основні засоби 69144 76775 75833 7631 11,04 -942 -1,23 

Нематеріальні активи 9 20 11 11 122,22 -9 -45,00 
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Станом на 2019 рік валюта балансу склала 559555 тис.грн. На кінець 2021 

року показник склав 788450 тис.грн., що на 25265 тис. грн. більше ніж у 2019 

році. 

На кінець 2019 року загальна вартість необоротних активів становила 

125000 тис.грн. Спостерігається збільшення необоротних активів на 4,92 %. 

Цей факт свідчить про покращення майнового стану підприємства. У 

наступному періоді приріст склав 32,89 %.   

Щодо оборотних активів, то спостерігається наступна тенденція. У 2020 

році сума виробничих запасів становила 632037 тис.грн., у 2021 році – 614164 

тис. грн., отже показник зменшився на 17873 тис. грн., тобто на 2,83 %. Все 

зображено на рисунку 1.  

 

 
Рисунок 1 – Динаміка показників балансу ТОВ «Аграна Фрут Україна» тис. грн. 

за 2019-2021 рр. 

 

У таблиці 2 бачимо фінансові рузультати ТОВ « Аграна Фрут Україна» за 

період 2019-2021 рр.. 
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Таблиця 2 – Формування та динаміка фінансових результатів ТОВ «Аграна 

Фрут Україна» за 2019-2021 рр., тис. грн.  

Показник 2019 2020 2021 

Відхилення 2020 
р. порівняно із 

2019 р. 

Відхилення 2021 
р. порівняно із 

2020 р. 
абс. від. % абс. від. % 

Чистий дохід 472049 665100 723878 193051 40,90 58778 8,84 
Чистий прибуток 152537 195902 161595 43365 28,43 -34307 -17,51 
Фінанасовий 
результат від 
операційної діяльності  

186021 250077 197063 64056 34,43 -53014 -21,20 

Матеріальні затрати  271521 433183 485210 161662 59,54 52027 12,01 
Амортизація 6690 9722 10625 3032 45,32 903 9,29 
Фонд заробітньої 
плати 40512 48759 61789 8247 20,36 13030 26,72 

Сукупний дохід 152537 195902 161595 43365 28,43 -34307 -17,51 
Собівартість 
реалізованої продукції 303460 424799 494928 121339 39,99 70129 16,51 

Адміністративні 
витрати 22558 33983 32877 11425 50,65 -1106 -3,25 

Витрати на збут 24494 33474 35258 8980 36,66 1784 5,33 
Інші операційні 
витрати 21600 111300 30330 89700 415,28 -80970 -72,75 

Витрати з податку на 
прибуток 33484 54175 35468 20691 61,79 -18707 -34,53 

 

Валовий прибуток підприємства має тенденцію до зростання: у 2020 році 

порівняно з 2019 роком він збільшився на 28,43 %, а в 2021 р. порівняно з 2020 

р. зменшився на 17,51 %. Щодо чистого доходу, то у 2020 році порівняно з 2019 

р. збільшився на 40,9 % (тобто на 193051 тис. грн), а у 2021 році порівняно з 

2020 р. на 8,84 % (тобто на 58778 тис. грн). Це свідчить про незначне 

зменшення обсягів реалізації.  

Щодо собівартості реалізованої продукції, то спостерігається її збільшення 

у 2020 році на 39,99 %, та на 16,51 % у 2021 році, що є не добрим аспектом. 

Адміністративні витрати та витрати на збут  мають тенденцію до зростання за 

2020 р. щодо 2019 року показник зріс на 50,65 %, а витрати на збут на 36,66 %; 

за 2021 р. щодо 2020 року адміністративні витрати зменшилися на 3,25 %, 

витрати на збут збільшились на 5,33 %. Для більш наочного представлення 

продемонструємо дану динаміку на рисунку 2.  
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Рисунок 2 – Динаміка діяльності ТОВ «Аграна Фрут Україна», тис. грн. за 

2019-2021 рр. 

 

ТОВ «Аграна Фрут Україна» має значну частку ринку в Україні. Ринок 

вимагає лідерства в сфері інновацій та технологій. З цієї причини команди 

технологів харчової промисловості визначили стратегічні пріоритети і 

здійснили роботу в напряму безпосередньої співпраці з клієнтами і всіма 

підприємствами Аграна Груп в інших регіонах.  

Структура експорту товарної продукції ТОВ «Аграна Фрут Україна», 

досить розгалужена за територією реалізації. Оскільки представлена багатьма 

країнами світу як ближнього (Білорусія, Казахстан, Молдова) так і дальнього 

(Австрія, Бельгія, Нідерланди тощо) зарубіжжя.  

Таблиця 3 відображає структуру експорту по продукції досліджуваного 

підприємства. Отже, найбільша питома належить ягодам, як замороженим так і 

асептичним відповідно по 43,2% і 56,8% в середньому за три останні роки; 

концентрати соків та пюре – в середньому 35,0%; фруктові наповнювачі – 

18,5%; незначний відсоток належить асептичним овочам – 5%.  
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Таблиця 3 – Структура експортної товарної продукції ТОВ «Аграна Фрут 

Україна», % 

Види продукції 
Рік Відхилення 2020р. 

порівняно із 2019р. 
Відхилення 2021р. 
порівняно із 2020р. 

2019 2020 2021 абс. від. % абс. від. % 

Концентрати, всього 33,1 36,4 35,8 3,3 9,97 -0,6 -1,65 

в т.ч. соків 61,6 56,1 54,7 -5,5 -8,93 -1,4 -2,50 

пюре 38,4 43,9 45,3 5,5 14,32 1,4 3,19 

Ягоди, всього 41,2 42,3 44,6 1,1 2,67 2,3 5,44 

в т.ч. заморожені 27,2 51,2 51,3 24 88,24 0,1 0,20 

асептичні 72,8 48,8 48,7 -24 -32,97 -0,1 -0,20 

Асептичні овочі 7,9 1,5 5,2 -6,4 -81,01 3,7 246,67 

Фруктові наповнювачі 17,8 19,8 14,4 2 11,24 -5,4 -27,27 
 

На рисунку 3 представлена питома вага експортної продукції ТОВ 

«Аграна Фрут Україна» за 2021 рік.  

 

 
 

Рисунок 3 – Питома вага експортної продукції ТОВ «Аграна Фрут Україна» за 

2021 рік, % 

Питома вага експортної продукції ТОВ «Аграна Фрут 
Україна» за 2021 рік, %

Концентрати, всього в т.ч. соків пюре
Ягоди, всього в т.ч. заморожені асептичні
Асептичні овочі Фруктові наповнювачі 
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Сучасні економічні умови відображають ситуацію, коли діяльність 

кожного суб'єкта господарювання є предметом уваги великого кола учасників 

ринкових відносин, які мають інтереси у результатах його функціонування. 

Цим і зумовлюється актуальність конкурентоспроможності підприємства, що 

зрештою визначає її виживання.  

Залежно від цілей та можливостей ТОВ «Аграна Фрут Україна» може 

вибрати один з кількох варіантів конкурентної поведінки: 

− створення нових продуктів, технологій, методів збуту, сервісу та 

реклами; 

− копіювання в мінімальні терміни та з мінімальними витратами 

результатів тих, хто творить щось нове; 

− збереження досягнутих позицій протягом часу шляхом підвищення 

якості, видозміни асортименту та інших заходів. 

Конкурентоспроможність як узагальнена економічна категорія 

характеризує економічну ситуацію, включаючи проектні, виробничі, 

розподільчі та споживчі аспекти результати економічної діяльності. 

Конкурентоспроможність властива всім елементам економічної системи і є 

багатоплановою економічною категорією, яку можна розглядати на кількох 

рівнях: конкурентоспроможність товарів, фірм, галузей, країни. 
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ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

У статті обґрунтовано необхідність змін у парадигмі стратегічного 

управління підприємством, яких вимагають сучасні умови, визначено основні 

зміни стратегії цифрової трансформації та ключові ознаки та елементи. 

Представлено загальний підхід до формування стратегії цифрової 

трансформації як стратегічного оновлення її основних складових.  

Ключові слова: підприємство, стратегічне управління, цифрова стратегія, 

цифрова економіка, організаційні зміни. 

Стрімкий прогрес цифрових технологій змушує компанії змінювати свою 

стратегію, щоб швидко реагувати на нові загрози та можливості. Поява 
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цифрових технологій збіглася з хвилею ініціатив сучасних підприємств щодо 

стратегічних змін і підвищення організаційних ризиків від широкомасштабних 

технологічних змін. Звичайно, ці процеси можуть просто збігатися в часі, але 

цифрові технології можуть і викликають певні зміни як у самій стратегії, так і в 

інструментах її формування. Як конкурентні переваги, так і виживання 

підприємств залежатимуть від обраних сьогодні стратегій, від того, яких 

заходів вживатимуть урядовці, які рішення приймуть існуючі компанії – 

цифрові лідери, як суспільство бачитиме майбутнє споживання (як джерело 

економічного зростання), в якому стані більшість компаній зустрінуть цифрову 

трансформацію. 

Найсерйознішим викликом є те, що споживач починає формувати свої 

очікування більшою мірою в цифрових вимірах, віддаючи перевагу цифровій 

підтримці, цифровому просуванню, цифровим послугам тощо. 

Чи змінюють компанії свою стратегію, щоб відповідати викликам 

цифрової трансформації для свого основного виду бізнесу та/або скористатися 

можливостями, які надають цифрові технології, чи ці технології просто 

застосовуються без відповідних змін у стратегії підприємства – усі ці питання 

стають визначальними під час зміни парадигми стратегічного менеджменту, яка 

пов’язана з організаційним забезпеченням цифрової економіки. Основними 

стратегічними питаннями стають такі: створення цифрового середовища, в 

якому взаємодія між учасниками відбувається за допомогою цифрових сервісів; 

формування системи управління цифровими активами; перехід від описової до 

прогнозної, а потім предиктивної аналітики; розширення використання моделі 

обслуговування в концепції «все як послуга»; формування E2E бізнесу та ін. 

Без урахування вищезазначених тенденцій, виживання підприємств стає дуже 

проблематичним. Усе вищевикладене дозволяє зробити висновок, що пошук, 

відбір, розробка та адаптація методів формування цифрової стратегії для 

підприємства є досить актуальними та затребуваними, а інструменти цифрової 

стратегії є найважливим нематеріальним активом підприємства в цифровій 

економіці. 
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Питання, пов’язані з цифровою економікою, розглядаються в працях І. 

Булєєва, В. Вишневського, С. Князєва. Індустрія 4.0, смарт-технології та смарт-

індустрія представлені в працях О. Амоша, Ю. Драчук, Н.Махначової, Є. 

Снітко; розширення мережевих ринків та використання цифрових платформ 

досліджено у працях В.Ляшенка, І. Петрової, Н.Корж; соціально-трудові 

аспекти цифровізації окреслено в публікаціях О.Лозовського, Н.Корж, 

Л.Мартинової та інших. 

Метою статті є обґрунтування необхідності змін у парадигмі стратегічного 

управління підприємством, визначення змісту стратегії цифрової 

трансформації, її визначальних ознак та елементів. 

Стратегія як фундаментальна концепція, що використовується в 

менеджменті, не має загально прийняте та одностайне визначення чи 

тлумачення, а також єдиний підхід чи метод його розробки та реалізації. Це 

пов’язано з появою та розвитком напрямків (шкіл) стратегічного управління 

(або стратегічного менеджменту), представники яких зробили внесок у цю 

методологію [1]. Знову ж таки, певна трансформація та еволюція стратегічного 

управління також історично пов’язана зі змінами, що відбувалися у 

зовнішньому середовищі підприємства та під впливом його внутрішніх змін. 

Якщо виходити з критерію еволюції концепції стратегічного управління, 

то найбільш прийнятною вважається інтерпретація первинного формування 

уявлень про стратегію підприємства в результаті довгострокового 

цілепокладання за обмежених зовнішніх і внутрішніх умов [2]. Виходячи з 

цього, якщо компанія знаходить компроміс між зовнішніми і внутрішніми 

складовими, це стає метою її діяльності в довгостроковій перспективі і це, 

відповідно, відображається в стратегії як певний досяжний результат. 

У зв’язку з інтенсифікацією зовнішнього середовища, характерною для 

останньої чверті ХХ ст., у стратегічному менеджменті почали домінувати 

концепції з пріоритетом конкурентної складової. Слід також відзначити певний 

вплив маркетингу як діяльності з оцінки ринку та ринкових індикаторів, 

оскільки при формуванні стратегії саме ринкова позиція підприємства та його 
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конкурентів, можливість збільшення ємності ринку або виходу на нові ринки 

сприяє проєктуванню нових управлінських рішень. Одночасно отримав 

розвиток ще один напрямок стратегічного управління – ресурсний підхід, який 

враховував можливості внутрішніх ресурсів підприємства. Спочатку ресурсний 

підхід був сформований Е. Пенроузом, який розглядав формування прибутку 

шляхом екстенсивного зростання наявних у підприємства матеріальних і 

нематеріальних ресурсів, організаційних можливостей, і лише потім ресурсний 

підхід отримав розвиток в інших концепціях, а саме: : 

1) у парадигмі компетенцій (Р. Грант, К. Прахалад), коли саме компетенції 

формували набір унікальних ресурсів підприємства; 

2) у концепції динамічних здібностей (Д. Тіс), в якій стратегія розвитку 

підприємства базувалася на його здатності модифікувати ресурси та 

компетенції при зміні середовища. 

Таким чином, наведена вище трансформація концепцій стратегічного 

управління підтверджує висновок про те, що пріоритетний вплив домінуючого 

чинника визначає методологічний інструментарій формування стратегії 

підприємства. Так, Ф. Котлер, який спочатку наголошував на важливість 

ринкового підходу до формування стратегії, у більш пізніх роботах вказував на 

те, що зовнішнє середовище, а саме нові цифрові технології, впливатимуть на 

стратегічний менеджмент у розробці стратегії підприємства.  

Фактор невизначеності  переваг і загроз, які несуть цифрові технології, 

підкреслює актуальність стратегічного управління в сучасні умови. 

Методи формування стратегії, що використовуються в стратегічному 

менеджменті, найбільш ефективно проявляють свою важливість в періоди 

панування конкретної концепції стратегічного управління. Однак серед них є 

універсальні, які можна використовувати як інструмент формування стратегії за 

допомогою аналітичних та експертних процедур. До  універсальних методів 

можна віднести: SWOT-аналіз, PEST-аналіз, SNW-аналіз, методи аналізу 

конкурентних переваг (багатокутник М. Портера, матриця І. Ансоффа, матриця 

Мак-Кінзі, матриця BCG, матриця GE тощо), методи структурування цілей, 
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мозкового штурму, Метод Дельфі, мережеве планування та інші відомі методи 

стратегічного управління [3]. Таким чином, методи дослідження та аналізу 

конкурентного середовища підприємства є дуже важливими, але «старі 

підходи, на жаль, в сучасних умовах втрачають свою актуальність. 

Конкурентний аналіз повинен бути ефективним, дешевим, не трудомістким, він 

повинен базуватися на великих обсягах надійних даних» [4]. 

Сучасність визначається широким використанням цифрових технологій, і 

саме це почало змінювати ідеологію розвитку підприємства, коли стратегія 

стала не просто метою, а «перспективою або бізнес-концепцією організації» [5], 

відображеною в бізнес моделі підприємств, надаючи йому нового значення як 

механізму довгострокового розвитку та досягнення цілей. 

Важливість аналізу цифрового середовища для формування стратегії 

трансформації полягає в тому, що центральним елементом більшості стратегій 

була і залишається концепція зовнішнього середовища. Ця концепція також 

динамічно розвивається в сучасній моделі стратегічних планів і полягає у 

відмові від репрезентативного погляду на зовнішнє середовище, в якому цілі та 

інструменти їх досягнення розглядаються послідовно, а результати дослідження 

потім забезпечують адаптацію до зовнішнього середовища. середовища. 

Загалом, «стратегічне планування – це процес, спрямований на підготовку 

рішень з урахуванням прогнозованих умов середовища, і є інструментом 

оперативних та ефективних управлінських рішень» [8]. 

Оновлення стратегії як магістралі для впровадження нових технологій 

підсилює зв’язок між технологічною структурою підприємства та стратегією 

його розвитку, а з іншого боку, є стресом для підприємства та може викликати 

опір персоналу, тому необхідно розглянути все, що стосується цифровізації 

діяльності в нових економічних умовах. 

Оновлення стратегії створює потенціал для збереження стабільності 

роботи в невизначених умовах, коли конкуренція може перейти в 

непередбачувану сторону підприємства. Водночас цифрові технології самі по 

собі надають нові функціональні можливості, які можуть істотно змінити 
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традиційну бізнес-стратегію підприємства [8]. Тому необхідно визначити, які 

елементи стратегії будуть оновлені або перероблені через вплив цифровізації та 

інших технологічних змін. Отже, якщо з’являється нова технологія, компанія 

повинна вирішити, чи адаптуватися до нових обставин (і якщо так, то якою 

мірою) чи ні, а також оцінити небезпеку технологічного переходу та загрозу 

проривні інновації. Крім того, слід враховувати, що цифрові технології мають 

потенціал для підвищення продуктивності, тому стратегія повинна передбачати 

рішення, в першу чергу пов’язані з організаційними змінами. 

Загальний підхід потрібно визначати як стратегічне оновлення таких 

компонентів: 

1. Ресурси підприємства, які все більше переходять від своєї фізичної 

сутності до цифрових еквівалентів та, безпосередньо, нові цифрові ресурси, які 

акумулюються в активах підприємства у вигляді інформації в режимі реального 

часу, а також доступності штучного інтелекту для використання даних у 

процесах прийняття рішень. При формуванні стратегії в умовах цифрової 

економіки необхідно враховувати наступні аспекти ресурсної складової: 

– додатки (програми, програмні коди, програмні пакети), призначені для 

виконання спеціалізованих функцій і створені переважно третіми сторонами 

(компаніями та фізичними особами); 

– збільшення цифрових активів, включаючи програми та додатки, бази 

даних, відцифровані документи в різних формах (текст, графіка, відео, аудіо), 

експертні системи, нейронні мережі або пристрої штучного інтелекту; 

– персонал, який працює в режимі фріланс, коли цифрові компетенції 

можуть бути використані для роботи підприємства; 

– технології мультимодальної біометрії з урахуванням розпізнавання 

обличчя, голосу тощо; 

– використання робототехніки у виробничих процесах, обслуговуванні та 

управлінні виробництвом, а також дронів та безпілотних літальних апаратів для 

виконання логістичних функцій; 

– доступ до ресурсу як право власності, яке здійснюється в рамках 
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переходу від власності на ресурси та доступу до ресурсів за потреби за ціною, 

яка є лише частиною ринкової вартості. 

2. Ринкове середовище, представлене основними стейкхолдерами – 

клієнтами, покупцями, споживачами. Тут при формуванні стратегії слід 

враховувати такі аспекти: 

– серед сегментних груп споживачів є категорії, які по різному сприймають 

нову цифрову реальність та не мають базових цифрових знань та навичок або 

навіть доступу до технологій;  

- необхідно орієнтуватися  відразу на декілька поколінь людей (Х,Y, 

Z та альфа) [9]; 

– цільову аудиторію можна формувати як традиційними способами через 

CRM-системи, так і із залученням інструментів просування (зокрема інтернет-

реклами, блогерів, замовлення контенту через YouTube тощо); 

3. Технології цифрової трансформації, які необхідно враховувати при 

формуванні стратегії підприємства: 

– цифрова ідентифікація та контроль доступу для клієнтів, що включає 

комплексну обробку ідентифікаторів користувачів, відстеження дій, 

автентифікацію, авторизацію, запобігання шахрайству, крадіжці особистих 

даних, витоку даних і порушення конфіденційності та таємності; 

– формування ефектів цифрової взаємної довіри в спільнотах користувачів 

(соціальних мережах) як високоінтерактивних платформах для обміну 

інформацією, включаючи не лише експертні оцінки споживачів, а й емоційний 

стан споживачів; 

– когнітивні обчислення, включаючи штучний інтелект, обробку сигналів, 

розпізнавання об’єктів, поведінки, настрою, взаємодії людини з комп’ютером 

тощо; 

– технології блокчейн; 

– хмарні обчислення; 

– Індустрія 4.0; 

4. Цінності (конкурентні переваги): 
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– цифрова екосистема, яка дозволяє обробляти інформацію про потреби та 

вподобання клієнтів з метою їх відображення в процесі виробництва чи надання 

послуг; 

– Agile філософія; 

– проєктування систем кіберзахисту та кібербезпеки; 

– інструменти та методи комунікації та обміну цінностями (продуктами та 

послугами) з клієнтами.  Зміщення акценту з логістики розподілу та простого 

спілкування з клієнтом на  багатоканальну архітектуру, яка переводить діалог з 

клієнтом в технології доповненої реальності з метою стимулювання інтересу 

клієнта та підтримку з ним безперервного зв’язку  [9]. 

Таким чином, враховуючи виділені складові формування стратегії в 

цифровій економіці, можна зробити висновок про одночасність або 

паралельність процесів формування стратегії та впровадження цифрових 

технологій. 

Підприємство не може розробити нову стратегію без оцінки реального 

потенціалу нових технологій і своєї здатності придбати необхідні навички та 

ресурси. Таким чином, як тільки компанії прогресують у розвитку цифрових 

технологій, вони, швидше за все, істотно оновлять свою стратегію. Важливо 

зважати на ймовірність ризиків впровадження технології та опору змінам 

персоналу компанії. Так, якщо компанія має намір впроваджувати лише 

передову технологію, то радикально оновлювати для цього стратегію 

недоцільно, оскільки існує високий ризик вибору хибного напряму визначення 

реальних перспектив використання цієї технології. У зв'язку з цим будь-яка 

компанія повинна спочатку визначити свої технологічні та цифрові пріоритети 

потім розробити стратегію досягнення цілей у цифровому середовищі та 

змінити відповідну бізнес-модель. 

Серед очікуваних ефектів впровадження цифрових стратегій необхідно 

звернути увагу на такі: посилення конкурентних позицій, підвищення рівня 

лояльності споживачів, збільшення доходу та диверсифікація, зниження витрат, 

підвищення якості, безпеки та продуктивності, задоволеності та залучення 
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працівників, скорочення часу створення та виведення нових продуктів на ринок 

Таким чином, реальність проникнення цифрових відносин у повсякденну 

діяльність не ставить під сумнів той факт, що сьогодні споживач починає 

очікувати цифровий продукт або цифрову підтримку більшості товарів, беручи 

до уваги, що в скорому майбутньому успіх підприємств буде визначатися 

цифровими відносинами та цифровими вимірюваннями. Тому нова реальність 

має бути врахована в поточних процесах та у формуванні планів розвитку 

підприємства. Радикальна зміна соціально-економічних інститутів суспільства, 

умов і способів ведення бізнесу під впливом технологічних перетворень в 

економіці ведуть до того, що традиційні економічні закони (ефект масштабу, 

ланцюжок вартості) перестають працювати, і виникають цифрові компанії, 

діяльність яких не вписується в традиційні показники ефективності та бізнес-

моделі, і з часом вони будуть становити загрозу для традиційних компаній.  
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Сьогодення вимагає від сучасних управлінців більш поглибленого 

вивчення сучасних інформаційних технологій для швидкого та якісного 

забезпечення логістичних процесів на основі яких базується діяльність 

підприємства та отримання інформації. Особливе значення має впровадження 

інформаційних технологій логістичної діяльності, які значно розширюють 

можливості використання підприємствами інформаційних ресурсів. 

Видатні вчені А. М. Орлов, А. Л. Гапоненко, Б. Нільсон, В. Г. Федоренко, 

В. В. Ільїн розглядали в своїх наукових працях дану тему. В області вирішення 

проблем логістичного менеджменту українських підприємств та їх 

організаційної структури продуктивно працюють українські вчені: Ф. І. Хміль, 

Б. П. Будзан, Г. Л. Хаєт, Г. А. Дмитренко, Г. В. Щокін, О. Є. Кузьмін, В. Г. 

Герасимчук, Г. О. Коваленко, М. В. Туленков та інші. 

Метою статті є дослідження  основних складових сучасної логістичної 

системи, сучасних інформаційних технологій, що використовуються в 

логістичному менеджменті, та ефективності їх використання на підприємстві.  

Сучасні інформаційні технології дозволяють створити єдине інформаційне 

середовище, основою якого є інтегровані комп’ютерні мережі та системи 

зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та координувати як технологічні 

процеси, так і ділову діяльність будь-якої організації. Інформаційні продукти 

розміщуються в розподілених базах даних. Доступ до інформаційних продуктів 

відбувається через комп’ютерну мережу і регламентується правилами та 

нормативами даної організації. Інформація є центром, який подає підприємству 

переваги в плані ефективності виробництва, якості та властивостей продукту.  

Інформаційна логістика організовує потік даних, який супроводжує 

матеріальний потік, і виступає тим важливим для підприємства фактором, який 

пов’язує поставку, виробництво та збут. Він охоплює управління всіма 

процесами переміщення всіх товарів на складі, дозволяючи забезпечити 

своєчасну доставку товарів в необхідній кількості з мінімальними затратами та 

оптимальним сервісом. [3] 



459 
 

Такі сучасні інформаційні технології, як системи підтримки рішень, 

експертні системи, управлінські програми та інші забезпечують можливість для 

ефективного аналізу техніко-економічних та управлінських процесів; їх 

моделювання, підготовки та подання інформації для наступного прийняття 

рішення. Застосування сучасних інформаційних технологій дозволяє підвищити 

ефективність доставки вантажів за рахунок можливості швидкого доступу 

інформації про суб'єкти та об'єкти доставки. Такі системи успішно 

функціонують на заході. Серед них, зокрема, такі: Gonrad, Videotrans, СТС, 

BRS, EspaseCat, ISCIS, GPS та інші. 

Забезпечення ефективної діяльності логістичної системи можливе завдяки 

використанню сучасних досягнень науки та техніки. У логістичних процесах 

об'єктом управління є як окрема товарна одиниця, так і вантажний пакет, що 

включає в себе десятки та сотні одиниць товару. При цьому окрема одиниця 

товару є основним предметом праці тільки на завершальній стадії руху. На 

початкових етапах товар переміщується у формі вантажних пакетів.  

Для ефективної організації переміщення та складування вантажу доцільно 

використовувати EAN (European Article Number) – європейський номер товару, 

тому як транспортна підсистема забезпечує розробку раціональних схем 

поставок, маршрутизацію перевезень, оптимальне завантаження 

транспорту,забезпечення єдності процесу транспортування з виробничим та 

складським процесами, забезпечення обліку на транспорті. [1] 

Використання в логістиці технології автоматичної ідентифікації 

штрихових кодів дозволяє суттєво покращити управління матеріальними 

потоками на всіх етапах логістичного процесу. До основних її переваг 

належать: 

- створення єдиної системи обліку і контролю руху виробів і 

комплектуючих, а також контроль за станом логістичного процесу на 

підприємстві; 

- скорочення чисельності обслуговуючого персоналу і звітної 

документації, зведення кількості помилок до нуля; 
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- автоматизація обліку і контролю матеріального потоку; 

- автоматизація процесу інвентаризації матеріальних запасів; 

- скорочення часу на виконання логістичних операцій з матеріальним та 

інформаційним потоком; 

- створення єдиної системи обліку матеріального потоку; 

- автоматизація замовлень; 

- скорочення часу обслуговування покупців; 

- зменшення кількості помилок при введенні найменування товару в 

касовий апарат. [4] 

Саме використання такого методу маркування забезпечує однозначну та 

просту ідентифікацію вантажу, швидке та правильне введення інформації, 

зниження часу обробки вантажу на всіх етапах. 

Сучасні тенденції розвитку технологій тісно пов’язані із процесами 

управління інформаційними потоками. Суть даних тенденцій полягає у заміні 

паперових перевізних документів на електроні, - що фактично означає перехід 

на безпаперову систему обміну логістичною інформацією. 

Для здійснення принципів бездокументарної технології необхідно 

вирішити наступні завдання: 

- створення єдиної системи обліку матеріального потоку; 

- сформувати структуру уніфікованого коду для нанесення його на вантажі 

і транспортні засоби і забезпечення швидкого і зручного зчитування інформації. 

[5] 

Такий вид інформаційного забезпечення логістичної діяльності широко 

застосовуються в країнах Європи, США. В Україні також почали 

впроваджувати досвід Європи. Особливо наглядним прикладом є компанія 

«Нова пошта», яка здійснює вантажні перевезення і кур'єрську доставку 

вантажів по всій території Україні. Одним із факторів успіху компанії є те, що в 

її діяльність впровадилися елементи інформаційного забезпечення. Це і 

використання штрих-кодів для маркування вантажних пакетів, і забезпечення 

кожного відділення відповідною технікою для обробки інформації. «Нова 
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пошта» створила єдину базу даних, яка діє на всій території України та яка 

оновлюється в режимі реального часу. [2] 

Отже, інформаційне забезпечення в логістиці суттєво впливає на діяльність 

підприємства. Оскільки інформація стала невід’ємним логістичним фактором, 

їй потрібно приділяти більшу увагу, через те, що інформаційні технології 

розвиваються стрімко та інформація все частіше стає вирішальним фактором у 

визначенні конкурентоспроможності компаній. 
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У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти стратегії 
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Визначено, що кожне підприємство повинно розробляти і реалізовувати власну 
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стратегію, яка включає в себе запланований і продуманий план дій, а також 

своєчасно реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Ключові слова:  конкурентоспроможність підприємства, стратегія розвитку, 

аграрне підприємство, зовнішнє та внутрішнє середовище,конкуренція, ринок. 

Актуальність проблеми підвищення конкурентоспроможності аграрних 

підприємств зумовлює необхідність формування комплексної стратегії  

розвитку з урахуванням їх виробничого потенціалу. Господарська 

самостійність аграрних підприємств вимагає від них розробки власних 

стратегій, аналізу ринкових можливостей, визначення стратегічних небезпек і 

загроз та досягнення конкурентних переваг. Добре продумане стратегічне 

бачення, вміння реагувати на зміну ситуації і здатність втілювати в життя 

розроблену стратегію можуть забезпечити аграрним підприємствам досягнення 

поставлених стратегічних цілей та стійких конкурентних переваг. 

Аграрні підприємства діють у досить конкурентному середовищі, що 

характеризується непередбачуваною поведінкою суперників, розвитком 

інновацій, удосконаленням методів господарювання, зміною потреб суб’єктів 

ринкових відносин, тому для підтримання функціонування та подальшого 

розвитку підприємства повинні пристосовуватися до змін як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища. Важливість дослідження посилюється ще й тим, що 

на конкурентні відносини впливає глобалізація світової економіки. Міжнародні 

компанії, виходячи на національні ринки, сприяють посиленню конкуренції 

серед виробників на основі пропозиції якісної продукції, але одночасно 

спричиняють ліквідацію діяльності вітчизняних підприємств, які не 

витримують конкуренції. Особливо це стосується аграрної сфери, що відіграє 

важливу стратегічну роль у суспільстві, оскільки пріоритетом економічної і 

соціальної політики держави є створення умов для забезпечення зростання 

добробуту населення. 

Основні теоретичні положення формування конкурентоспроможності 

підприємств розглянуті у працях вітчизняних і зарубіжних вчених Г. Азоева, В. 

Андрійчука, С. Кваші, Д. Легези, М. Малика, В. Месель-Веселяка, Л. 
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Михайлової, П. Саблука та інших. Регулювання конкуренції стосовно питань 

формування стратегії розвитку були розглянуті М. Портером, М. Трейсі, І. 

Ансоффом, Р. Фатхундиновим та ін. Їхніми зусиллями створений теоретико-

методологічний фундамент дослідження даної проблеми. Однак, більшість 

науковців досліджують теоретичні та загально-методичні підходи, що 

стосуються розробки і обґрунтування стратегій розвитку підприємств, без 

урахування галузевої специфіки. Не достатньо приділяється уваги дослідженню 

проблем формування і реалізації стратегії розвитку аграрних підприємств. 

Метою статті є дослідження різноманітності підходів до розуміння поняття 

стратегії підприємства та проаналізувати вплив чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища на його діяльність з метою формування ефективної 

стратегії розвитку аграрного підприємства. 

В умовах нестійкого економічного середовища управління 

конкурентоспроможністю аграрного підприємства означає не лише процес 

виробництва продукції відповідної якості, не тільки використання тієї чи іншої 

цінової стратегії, а й зумовлює необхідність враховувати зміни в ринкових 

умовах та проводити аналіз їх впливу на аграрних товаровиробників, на рівень 

їх ринкового потенціалу. За визначенням Р. Л. Лупака, 

конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, що 

виражає відмінності розвитку підприємства від підприємств-конкурентів за 

ступенем задоволення своїми товарами потреб споживачів і за ефективністю 

господарсько-фінансової діяльності. [1] 

Шарко В.В., Лоянич Г.С. та Гавенко М.С. визначають проблеми оцінки 

рівня конкурентоспроможності підприємства, які необхідно вирішувати на 

основі узгодженого використання теоретичного і прикладного апарату та 

доповнювати вирішення заходами, а саме: 

- вивчення запитів і переваг потенційних покупців продукції;  

- організація моніторингу ринку з метою збору інформації про умови збуту 

продукції, фірми і товари-конкуренти;  
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- розроблення єдиної системи показників якості продукції, що 

використовується як її виробниками, так і споживачем;  

- конструювання узагальненої моделі досліджуваної проблеми, в тому 

числі формування безлічі факторів, що впливають на конкурентоспроможність, 

і визначення їх взаємозв'язків;  

- визначення рівня конкурентоспроможності продукції, що забезпечує 

заданий обсяг прибутку чи необхідну частку ринку;  

- формування спільних підходів до кількісної оцінки 

конкурентоспроможності продукції, розроблення індивідуальних методів, 

алгоритмів і процедур вирішення завдань щодо цієї проблеми. [4] 

Низький рівень конкурентоздатності вітчизняних аграрних підприємств 

багато в чому обумовлений нерозвиненістю ефективного менеджменту. Умови 

подальшого розвитку аграрного сектору економіки зумовили формування 

власного механізму управління конкурентоздатністю, який не суперечить 

загальним питанням теорії управління, базується на певній методології 

вирішення проблем, відбувається у певній статиці та динаміці процесів 

організації підприємства. [2] 

У сучасних умовах тільки наявність робочої сили, капіталу та сировини 

вже практично не забезпечує конкурентоспроможність підприємства саме тому, 

що вони стали широкодоступними, а отже, отримати переваги за рахунок цих 

відмінностей вже неможливо. Для аграрних підприємств притаманні наступні 

основні тенденції розвитку:  

- нестабільність темпів економічного зростання; концентрація виробничих 

потужностей великих виробників разом зі збереженням значної кількості 

дрібних підприємств;  

- посилення залежності від ринків сировини та паливно-енергетичних 

ресурсів; 

 - зростання фізичного та морального зносу виробничих засобів;  

- вплив імпорту на посилення конкурентної боротьби за розширення сфер 

діяльності в умовах міжнародних зв’язків;  
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- підвищення значущості інноваційно-інвестиційної активності; 

- посилення вимог до якості продукції та індивідуалізація попиту 

споживачів. 

Слід враховувати також сильну конкуренцію між аграрними 

товаровиробниками, яка зумовлена перш за все нестабільністю зовнішнього 

середовища, у тому числі інфляцією, безробіттям, важкою політичною 

ситуацією, стрімким зниженням рівня платоспроможності населення, від 

правильно вибраного напряму розвитку залежить подальша перспектива 

функціонування окремих аграрних товаровиробників. Діяльність будь-якої 

організації проявляється у розкритті існуючого потенціалу, який дозволяє 

збільшити її доходи, і постійному пошуку нових можливостей його розвитку. 

Правильно вибрана стратегія розвитку аграрного підприємства є невід’ємним 

компонентом, який забезпечує його життєдіяльність і відповідне нормативно-

правове регулювання процесом, без якого неможливий стійкий розвиток 

економіки. 

Розглядаючи стратегію як сукупність методів конкуренції та бізнесу, яку 

обирає керівництво підприємства для підвищення конкурентоспроможності та 

майбутньої прибутковості обраного виду діяльності, можна сказати, що 

фактично вона передбачає низку економічних, мотиваційних, організаційних та 

інших засобів, методів і форм управління діяльністю певного об'єкта 

управління на підприємстві для досягнення найкращих результатів від цієї 

діяльності. Структура стратегічної групи підприємства визначає зміст та логіку 

корпоративної стратегії. Стратегія розроблятиметься у вигляді збалансованого 

стратегічного портфеля стратегічних альтернатив бізнес поведінці 

підприємства з метою підвищення її конкурентоспроможності.  

Стратегія, як інструмент комплексної моделі, як процес фактично формує 

принципи та правила, а як результат є певною логікою поведінки підприємства, 

що визначає напрями розвитку на основі альтернати. Результатами реалізації 

стратегій, мають стати досягнення ними високих науково-технічних рівнів, 
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зростання ефективності виробництва, а отже, і бізнесу, якісно кращих рівнів 

ресурсозбереження й екологізації діяльності.  

Правильно обрана та адекватно змістовно наповнена стратегія, як певний 

стратегічний набір усіх рішень щодо підвищення конкурентоспроможності 

підприємства, є запорукою тривалого успіху будь-якого підприємства, засобом 

забезпечення його конкурентоспроможності та конкурентостійкості. Цьому має 

слугувати чітка типологізація та детальна декомпозиція стратегії за різними 

складовими, яка демонструє її місце в структурі стратегічного набору 

підприємства та системи  забезпечення його конкурентоспроможності, 

доступна і зрозуміла методика формування та верифікації її альтернатив і, 

нарешті, відбір серед них найбільш придатних, тобто адекватних, альтернатив 

для реалізації у складі збалансованого портфеля стратегій. [3] 

Обираючи напрям стратегічного розвитку, аграрному підприємству 

необхідно враховувати ряд чинників, таких як, потенціал підприємства, цілі 

підприємства, технології виробництва продукції що випускається та її 

особливості, стану ринку, позиція підприємства на ньому, стратегії 

конкурентів, потреби споживачів, економічну і політичну ситуацію в країні, 

рівень розвитку науково-технічного прогресу, природно-кліматичних умов 

тощо, рис. 1. 

 
Рисунок 1- Чинники, що впливають на вибір стратегії розвитку аграрного 

підприємства 
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Але, врахувати всі ці чинники при визначенні стратегії розвитку 

підприємства практично неможливо. Розробка будь-якої стратегії вимагає 

обґрунтування цілей і завдань, застосування набутих знань, умінь і навичок у 

прийнятті стратегічних управлінських рішень. Тому, формування стратегії 

розвитку аграрного підприємства слід починати з аналізу зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Від того, наскільки правильно він проведений, 

залежить успіх всіх інших дій з розробки та реалізації стратегії. 

Реалізація стратегії здійснюється шляхом розроблення стратегічного плану 

формування конкурентоспроможності підприємств, що являє собою комплекс 

конкретних дій із реалізації розробленої стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності. 

Отже, залежно від ринкової ситуації, умов середовища функціонування, 

рівня конкурентних переваг, методів конкурентного суперництва аграрне 

підприємство обирає відповідну модель поведінки, що визначається стратегією 

розвитку, орієнтованою на забезпечення конкурентоспроможності і стійких 

конкурентних переваг. Стратегія розробляється у формі збалансованого 

стратегічного портфеля стратегічних альтернатив бізнесової поведінки 

підприємства, спрямованої на підвищення його конкурентоспроможності. 

Основним фактором впливу на конкурентоспроможність аграрного 

підприємства є ринок з реальними споживацькими потребами, задовольнити які 

воно може, здійснюючи виробництво відповідної продукції та сформувавши 

налагоджену систему постачання та збуту.  
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Сучасні підприємства України існують та функціоную в особливих 

умовах, що пов’язані із військовим станом у країні. Обсяг завданої шкоди 

економіці країні та існуючим підприємствам важко оцінити, так як бойові дії 

тривають. 

Велика частина підприємств знаходиться в районах активних бойових дій і 

через це змушені були призупинити свою роботу та перемістити потужності  у 

більш безпечні регіони або взагалі  припинити роботу. Але навіть ті 
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підприємства, що знаходяться у відносно безпечних регіонах понесли великі 

втрати через підвищення цін, коливання курсу валюти, проблем із постачанням 

сировини, логістикою та пальним. 

Тому, як ніколи  актуальним стає питання подальших дій щодо побудови 

бізнесу, його розвитку та існування загалом. Основним інструментом, який 

може допомогти укріпити позиції підприємства на ринку та забезпечити його 

стійкість, є ефективно сформована та застосована програма розвитку. 

Проблему розвитку підприємств вивчали як зарубіжні, так і вітчизняні 

вчені, а саме: А.А. Меліхов, Н.Н Бондарь, І.І. Смачило, Н.В. Касьянова, Г.М. 

Коломієць, О.М. Масліченко, В.А. Харченко, Т.М. Литвиненко. На тему 

ведення бізнесу під час війни в Україні на даний момент проведено не так 

багато досліджень. Але цю тему вивчали та опрацьовували такі організації: 

Американська торговельна палата в Україні, Advanter.Group та Ліга ділових 

клубів України, компанія «Mastercard» та інші. 

Метою статті було дослідження поточного стану підприємств в Україні та 

подальшого їх розвитку в умовах війни. 

Відповідно до оцінки Національного банку, під час війни економіка нашої 

країни втрачає  50% ВВП щотижня. За підрахунками кожен тиждень наша  

економіка втрачає 50 млрд. грн, не враховуючи втрати від руйнувань. Однак, в 

таких умовах війни бізнес повинен працювати, в тих частинах країни де це 

можливо. Сплачувати податки, створювати робочі місця та тримати 

економічний тил для продовження оборони.  

В межах дослідження Advanter.Group було опитано 245 підприємств 

малого та середнього бізнесу 11-13 березня 2022 року  по всій Україні. За 

результатами було виявлено, що 54% підприємств в Україні повністю зупинили 

свою роботу, 25% майже зупинили роботу, 14% працюють частково. Лише 5% 

від загальної кількості зменшили обсяги робіт та 2% практично не змінили 

діяльності. Тобто 79%  повністю або частково припинили свою роботу через 

військову ситуацію. [2] Проаналізувавши ситуацію більш детально можна 

побачити, що в найскрутнішому становищі опинилась аграрна сфера. 
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Підприємства агро промисловості тісно взаємопов’язані із сезонними 

роботами,не можуть перенести заплановані роботи на інший термін та 

прив’язані до конкретної території. 

 

 

Рисунок 1 - Стан бізнесу на момент 11-13.03.2022 по відношенню до 

23.02.2022 

 

Ще одна не менш значна проблема, яка постала перед фермерами цього 

року підвищення цін на пальне та його дефіцит. Велика частина посівних 

територій опинилась в епіцентрі бойових дій і відповідно не була оброблена та 

використана за призначенням.  

Ще однією проблемою стало те, що частина морських портів була 

заблокована окупантами. Через це аграрії не можуть експортувати продукцію. 

Як наслідок це спричиняє нестачу коштів на закупівлю насіння, добрив та 

обладнання на наступний рік. 
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Не менш в скрутному становищі опинився металургійний ринок оскільки 

він напряму залежить від експорту продукції морем. Велика частина 

підприємств розташована саме у південно-східній частині країни, де 

розгорнулися активні бойові дії. Частина підприємств зазнала великих 

фінансових втрат, була пошкоджена обстрілами. Деякі заводи законсервували 

свої роботи ще 24 лютого. Ті ж підприємства, які продовжили роботу не 

можуть налагодити роботу через заблоковані морські шляхи. 

У найбільш «вигідному» становищі опинилися ІТ-галузь. Карантин добре 

підготував компанії до можливих випробовувань. За словами очільника 

асоціації IT Ukrаine Костянтина Васюка більшість її учасників, а саме 92% були 

забезпечені чіткими планами дій на випадок нестандартних ситуацій. Ще у 

перші дні війни деякі компанії оперативно провели евакуацію працівників, 

забезпечили їх транспортом, житлом та робочими місцями у безпечних 

куточках країни. Частина ІТ-компаній мала офіси в інших країнах, тому після 

початку війни деякі працівники переїхали туди. Однак більшість фахівців 

залишається в країні та працює. 

Зазначають декілька факторів, як можуть вплинути у негативному ключі 

на ефективність працівників ІТ-сфери: 

- мобілізація фахівців, більшість з яких чоловіки; 

- загроза пошкодження електроживлення та телекомунікаційної мережі, 

можливі обмеження доступу до Інтернету; 

- сповільнення економіки,  а саме обмеження в роботі банківських систем. 

Логістичний ринок теж не оминули фінансові втрати. Основною причиною 

цьому стала втрата сполучення із значною частиною територій. Компанія «Нова 

пошта» повідомила, що у перший тиждень війни кількість доставок знизилась 

на 95%. Багато відділень та терміналів довелося зачинити, працівників 

перемістити через постійні обстріли.  

Однією із найбільших проблем стало те, що частина доріг заблоковані або 

пошкоджені. Через це доводиться будувати нові, довші маршрути. Крім того, 
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через дію комендантської годити автомобілі не можуть перевозити вантажі 

вночі, що виключає цілодобову доставку. 

Але не дивлячись на складну ситуацію, компанія продовжує свою роботу 

та поступово відкриває відділення, де відносно безпечно. 

Останні декілька місяців ситуація починає налагоджуватись, економіка 

поступово оговтується після майже повної зупинки роботи. Підприємства 

трансформують свою роботу, намагаються адаптуватись до нових реалій та 

шукають нові можливості для подальшої роботи та розвитку. Це пояснюється 

відновленням економічних активностей на звільнених територіях, частковим 

перенесенням потужностей до безпечніших регіонів, дієвими заходами 

органами влади і уряду та безумовно природнім процесом адаптації. 

В таких складних умовах господарювання перед кожним підприємством 

гостро постає питання подальших дій та плану розвитку, аби зберегти та 

продовжити своє функціонування. Ризик втрати керівника. В першу чергу це 

неможливість керівника виконувати свої прямі обов’язки, приймати важливі 

управлінські рішення, підписувати необхідні документи, слідкувати за змінами 

у законодавстві та вирішувати критичні ситуації.  

1. Кадрові ризики. Потрібно пам’ятати про те, що частина працівників 

виїхала у більш безпечні місця, частина хоч і залишилась, але може боятись 

виходити на роботу, частину було мобілізовано. Тому, це питання потрібно 

вирішити як з боку  законодавчого аспекту щодо правильної процедури 

звільнення так і  з боку пошуку нових кадрів для продовження роботи. 

2. Податкові ризики. Відбулися значні зміни у податково-митному 

законодавстві. Держава звела до історичного мінімуму ставки податків та 

зборів з початку війни. Але ці зміни можуть продовжуватися. Тому важливим є 

контроль бухгалтерської частини, аби не допустити порушень чинного 

законодавства. 

3. Ризик збереження активів. Сьогодні гостро постало питання 

реєстрації прав на усі активи. Може поширюватись думка, що наразі не так 

важливо реєстрація та оформлення документів на обладнання чи торговельну 
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марку. Однак без цих документів не можливо буде довести право власності на 

них.  

4. Не менш важливим наразі є ведення документації щодо фіксації 

вибуття активів з власної компанії по причині залишення в окупації, 

пошкодження через вибух або ж мародерства. Так як в подальшому без 

наявності відповідних документів неможливо буде претендувати на 

компенсацію чи повернення майна. 

5. Надійність контрагентів. Потрібно розуміти, що надійні 

контрагенти у довоєнному часі, можуть не виконувати свої зобов’язання у 

теперішніх умовах.  Тому потрібно прийняти ряд заходів, щодо мінімізації 

ризиків у цьому напрямку. А саме, повторно перевірити надійність діючих 

клієнтів та партнерів; за потреби переукласти договір; перевірити наявність 

підписаних та пролонгованих договорів та первинних документів. 

6. Прорахувати усі можливі варіанти розвитку подій, коли бізнес може 

перестати приносити прибуток. Розробити план подальших дій у разі закриття 

підприємства в межах чинного законодавства. 

У сучасних реаліях поки важко говорити про подальший розвиток 

підприємства. Головною метою наразі має бути утримання наявних позицій на 

ринку, у новому економічному середовищі ситуація змінюється щодня. Тому 

важливо побудувати адаптивну програму подальших дій з врахуванням 

можливих небезпек. Але потрібно зазначити, що дана тема є досить актуальною 

і потребує подальшого детального дослідження та вивчення. 
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eфeктивностi упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю пiдприємствa. Запропоновано  

ключові напрями оптимізації рекламної  діяльності підприємства. 

Ключовi словa: ринкова конкуренція, рeклaмa, бізнес, комунікаційний підхід, 

конкурентоспроможність, рeклaмний мeнeджмeнт, систeмa упрaвлiння 

рeклaмною дiяльнiстю. 

Зa сучaсних умов господaрювaння, коли пiдприємствa функцiонують в 

умовaх жорсткої ринкової конкурeнцiї, рeклaмнa дiяльнiсть як один iз способiв 

просувaння товaрiв до споживaчiв, нaбувaє особливого знaчeння, про що 

свiдчить щорiчнe зростaння обсягу витрaт нa рeклaму у вiтчизняних тa 

зaрубiжних пiдприємств. Питaння пiдвищeння eфeктивностi рeклaми нaбувaє 

всe бiльшої aктуaльностi, a тому при її оцiнцi потрiбно звeртaтися як до 

eкономiчного, тaк i до комунiкaцiйного пiдходу, aджe тiльки комплeксний 

aнaлiз всiх покaзникiв зможe нaдaти об’єктивнi дaнi. Виходячи з вищe 

нaвeдeного, можнa зробити висновок що рeклaмнa дiяльнiсть пiдприємствa є 

пeршочeрговою склaдовою мiжнaродного бiзнeсу. 

Однiєю iз вaжливих склaдових конкурeнтоспроможностi пiдприємствa є 

eфeктивнe упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю, aджe розвиток ринкових 

вiдносин, посилeння конкурeнцiї вимaгaє провeдeння aдeквaтних рeклaмних 

кaмпaнiй, повнiшого використaння систeми мaркeтингових комунiкaцiй, 

пiдвищeння eфeктивностi рeклaмної дiяльностi, зaстосувaння нeстaндaртних 

рeклaмних зaходiв. 

Висвiтлeнню проблeми упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю нa пiдприємствi 

знaчнa увaгa придiлeнa у дослiджeння тa публiкaцiї Ромaтa Є.В. тa Сeндeровa 

Д.В., Лук’янeць Т.I., Бaлaбaнової Л., Дж. Р. Россiтeрa тa Л. Пeрсi, Р. Бaтри, Дж. 

Дж. Мaєрсa тa Д.A. Aaкeрa, Д. Огiлвi, Г. Чeрчiлля, бaгaтьох iнших вчeних тa 

прaктикiв. Протe в прaцях дaних aвторiв нe в повнiй мiрi висвiтлeно сутнiсть тa 

роль рeклaмного мeнeджмeнту в зaгaльнiй структурi упрaвлiння 

пiдприємством.  

Мeтою дaної стaттi є визнaчeння основних aспeктiв упрaвлiння рeклaмною 

дiяльнiстю нa пiдприємствi. 
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Сaмe слoвo «рeклaмa» - лaтинськoгo пoхoджeння (вiд лaт. Reclamar) i 

спoчaтку oзнaчaлo «кричaти, вигукувaти». Пoтiм дo ньoгo приєднaлися тaкi 

знaчeння, як «вiдгукувaтися», «вимaгaти». У мiру рoзвитку суспiльствa i 

eкoнoмiки знaчeння слoвa «рeклaмa», прирoднo, видoзмiнювaлося i 

рoзширювaлoся. Oстaннiм чaсoм iснує кiлькa визнaчeнь пoняття рeклaми, oсь 

oднe з них: «Рeклaмa являє сoбoю нeoсoбистi фoрми кoмунiкaцiї, здiйснювaнi зa 

пoсeрeдництвoм плaтних зaсoбiв пoширeння iнфoрмaцiї, з чiткo вкaзaним 

джeрeлoм фiнaнсувaння». «Нeoсoбистi фoрми кoмунiкaцiї» oзнaчaють, щo 

вирoбник прoпoнує свiй тoвaр чeрeз пoсeрeдницьку лaнку, нaприклaд, зaсoби 

мaсoвoї iнфoрмaцiї. Рeклaмa мaє нa мeтi стимулювaння пoпиту нa тoвaр i 

пoслуги, прo якi вoнa пoвiдoмляє пoтeнцiйним пoкупцям. Цe вiдрiзняє її вiд 

прoсвiтницьких зaхoдiв, які тaкoж прoвoдяться, нaприклaд, зaсoбaми мaсoвoї 

iнфoрмaцiї. Тaким чинoм, рeклaмa пeрeслiдує кoмeрцiйну мeту [4]. 

В свою чeргу, рeклaмнa дiяльнiсть як покaзовe явищe сучaсного 

комунiкaтивного простору стaновить собою вaжливу сфeру дiяльностi 

пiдприємствa. Вонa входить у життя сучaсної людини-споживaчa, пeрeбирaючи 

нa сeбe функцiї чинникa, який нe лишe знaчною мiрою визнaчaє eкономiчну 

сфeру життя суспiльствa, a тaкож вiдбивaє i формує мaсову свiдомiсть i 

культуру. 

Систeмa упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю – склaдний комплeкс процeсiв, 

зaходiв i прийомiв з плaнувaння, кeрiвництвa, оргaнiзaцiї, контролю тa 

iнформaцiйному зaбeзпeчeнню рeaлiзaцiї рeклaмної функцiї пiдприємствa з 

використaнням систeмного пiдходу в тiснiй координaцiї тa iнтeгрaцiї з iншими 

мaркeтинговими функцiями пiдприємствa. Рeклaмний мeнeджмeнт – цe систeмa 

процeсiв: aнaлiзу, розробки, плaнувaння, прaктичної рeaлiзaцiї i контролю 

eфeктивностi рeклaмних зaходiв, спрямовaних нa досягнeння мaркeтингових 

цiлeй [1, с. 48].  

З iншого боку, рeклaмний мeнeджмeнт можнa розглядaти як процeс 

взaємодiї основних учaсникiв рeклaмної дiяльностi. Суб'єктaми рeклaмного 

мeнeджмeнту (тобто учaсникaми, що ухвaлюють упрaвлiнськi рiшeння в дaнiй 
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сфeрi) є вищe кeрiвництво фiрми-рeклaмодaвця, лiнiйнi i функцiонaльнi 

кeрiвники її мaркeтингової служби, спiвробiтники рeклaмних пiдроздiлiв та iн. 

Як об'єкти упрaвлiння (тобто ті, нa кого нaпрaвлeнi упрaвлiнськi рiшeння з 

мeтою досягнeння пeвного рeзультaту) можнa розглядaти потeнцiйних 

споживaчiв, торгiвeльних посeрeдникiв, широку громaдську думку та iн.. Дiя нa 

об'єкти рeклaмного впливу здiйснюється зa допомогою рeклaмних звeрнeнь, 

зaходiв просувaння, комплeксних рeклaмних кaмпaнiй комунiкaторa. 

 Рeклaмнa дiяльнiсть, здiйснювaнa будь-яким пiдприємством, повиннa бути 

оптимaльною, тобто мaти мaксимaльну eфeктивнiсть при зaдaному обсязi 

витрaт aбо при мiнiмaльних витрaтaх зa яких пiдприємство досягaє нeобхiдного 

рiвня eкономiчної eфeктивностi. Вибiр оптимaльного вaрiaнту оргaнiзaцiї 

рeклaмної дiяльностi є одним з нeопрaцьовaних нaпрямiв тeорiї рeклaми. 

Упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю пiдприємствa є склaдним процeсом, 

який подiляється нa тaкi eтaпи:  

- визнaчeння потрeби у рeклaмi товaру, послуги чи iдeї, пропозицiй тa 

зaмовлeнь нa рeклaму, a тaкож формувaння цих зaмовлeнь при уклaдaннi 

контрaктiв;  

- провeдeння дослiджeнь споживaчiв, товaрiв тa послуг, ринку продaвцiв;  

- розробкa стрaтeгiчних плaнiв рeклaмної дiяльностi;  

- розробкa тaктичних тa стрaтeгiчних плaнiв провeдeння рeклaмної 

кaмпaнiї;  

- створeння рeклaмного звeрнeння;  

- визнaчeння eфeктивностi використaння зaсобiв мaсової iнформaцiї для 

розмiщeння рeклaмного звeрнeння [3, с. 56].  

Нaвeдeнi eтaпи є орiєнтовними, оскiльки однi пiдприємствa можуть 

використовувaти всi нaпрями рeклaмної дiяльностi, iншi - зa рiзних обстaвин 

можуть скоротити її, довiривши чaстину своїх функцiонaльних обов'язкiв 

спeцiaлiзовaним (консaлтинговим тa науково-дослiдним фiрмaм aбо рeклaмним 

aгeнцiям) структурaм рeклaмного процeсу.  



478 
 

Отжe, основу рeклaмної дiяльностi пiдприємствa, як цiлiсної систeми, 

склaдaє прогрaмa оргaнiзaцiї упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю у вiдповiдностi 

з якою видiлeно основнi блоки оргaнiзaцiї упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю на 

пiдприємствi: дослiджeння, плaнувaння рeклaмних зaходiв, тaктичнi рiшeння, 

опeрaтивний контроль, оцiнкa eфeктивностi рeклaмних зaходiв. 

Eфeктивнiсть упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю нa пiдприємствi 

визнaчaється eфeктивнiстю функцiонувaння тa використaння кожного eлeмeнтa 

систeми упрaвлiння, a сaмe: рaцiонaльнiстю структури зaстосувaнням нaукових, 

таких, що мають iнновaцiйний хaрaктeр, мeтодiв упрaвлiння, швидкiстю, 

повнотою iнформaцiйного зaбeзпeчeння, квaлiфiкaцiєю прaцiвникiв, їхнiм 

умiнням творчо пiдходити до вирiшeння конкрeтних проблeм упрaвлiння [2, с. 

83]. 

Щe одним критeрiєм при визнaчeннi eфeктивностi упрaвлiння рeклaмною 

дiяльнiстю є зaдоволeнiсть ступeнeм рeaлiзaцiї iнтeрeсiв учaсникiв процeсу. 

Удосконaлeння системи упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю тa можливість 

зaстосувaння нeстaндaртних рeклaмних зaходiв обумовлeнa склaднiстю i 

нeвирiшeнiстю ряду проблeм, пов'язaних з процeсом цiлeспрямовaної дiї нa 

рeклaмну дiяльнiсть. 

По-пeршe, рeклaмa, виступaючи нeобхiдним aтрибутом ринку, 

iнструмeнтом розвитку ринкових вiдносин, можe iстотно впливaти нa позицiю 

пiдприємствa нa ринку. Об’єкт господaрювaння, що слaбо використовує зaсоби 

рeклaми, рiзко знижує свої можливостi досягнeння успiху в конкурeнтнiй 

боротьбi. Будучи зaсобом конкурeнтної боротьби, рeклaмa зaгострює її тa 

сприяє пiдвищeнню якостi товaрiв тa послуг. 

По-другe, iз зростaнням знaчeння рeклaмної дiяльностi для пiдприємствa 

посилюється нeобхiднiсть нaукового пiдходу до вiдповiдних рiшeнь. Вiд 

виявлeння явищ, якi вiдбувaються в облaстi рeклaмної дiяльностi, нeобхiдно 

пeрeйти до їх узaгaльнeння, aнaлiзу, постaновки тa вирiшeння проблeм. 

По-трeтє, дiєвiсть рeклaми в знaчнiй мiрi зaлeжить вiд прaвильного 

зaстосувaння вiдповiдних мeтодик, форм i зaсобiв впливу нa споживaчa. 
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Тeндeнцiї остaннiх рокiв покaзують, що упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю 

пeрeходить у вiдaння топ – мeнeджeрiв пiдприємств. A сучaснi ринковi 

вiдносини, у свою чeргу, вимaгaють вiд них глибоких знaнь, що стосуються сутi 

рeклaми, її особливостeй в окрeмiй гaлузi, плaнувaння рeклaмної дiяльностi, 

розробки рeклaмних звeрнeнь, обрання зaсобiв розповсюджeння рeклaми, 

формувaння бюджeту i оцiнки eфeктивностi рeклaми [5, с. 65]. 

Вaрто зaзнaчити, що з усклaднeнням ринкового сeрeдовищa i систeми 

внутрiшньофiрмових чинникiв aктуaлiзується рeaльнa прaктичнa нeобхiднiсть в 

модeлях упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю укрaїнських пiдприємств. Протe 

бiльшiсть готових модeлeй сaмi по собi є нaстiльки склaдними, що далеко нe 

кожeн мeнeджeр спроможний скористaтися ними сaмостiйно. Отже, йому 

знaдобиться допомогa профeсiонaльного консультaнтa по упрaвлiнню 

рeклaмними комунiкaцiями. Для провeдeння процeсу упрaвлiння 

мaркeтинговими комунiкaцiями вжe нeдостaтньо виключно лишe прaктичного 

досвiду. Вiдсутнiсть уявлeнь про модeль упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю 

спонукaють до використaння у влaснiй прaктицi мeтоду проб i помилок i, як 

рeзультaт, ухвaлeнню нeобдумaних рiшeнь зaмiсть зaстосувaння пeрeвiрeних 

мeтодiв. I, як нaслiдок, рeзультaтом бaгaтьох рeклaмних aкцiй стaє їхня 

нeeфeктивнiсть. В кiнцi кiнцiв, цe нeминучe спричиняє зa собою втрaти 

рeсурсiв (фiнaнсових, людських, чaсу), втрaту шaнсiв ринкової ситуaцiї i 

збiльшeння рівня, i бeз того високого ризику, пiдприємницької дiяльностi. Тому 

фaховий, нaуково обґрунтовaний пiдхiд упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю є 

нeобхiдною умовою для зaгaльного ринкового успiху пiдприємствa. 

Тaким чином, упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю розглядaється як 

нeвiд'ємно потрібний eлeмeнт систeми упрaвлiння мaркeтингом пiдприємствa-

комунiкaторa в тiсному взaємозв'язку тa взaємозaлeжностi з iншими 

eлeмeнтaми мaркeтингової дiяльностi (товaрною, цiновою i збутовою 

полiтикою). В свою чeргу, eфeктивнiсть упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю 

зaлeжить пeрeдусiм вiд рaцiонaльностi тa дiєвостi зaгaльної систeми упрaвлiння 

пiдприємством, її спрямовaностi нa зaстосувaння iнновaцiйних мeтодiв 
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упрaвлiння, вiд повноти iнформaцiйного зaбeзпeчeння, квaлiфiкaцiї 

прaцiвникiв, їх умiння творчо пiдходити до вирiшeння конкрeтних проблeм 

упрaвлiння рeклaмою. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

 

У статті виокремлено причини неефективного функціонування підприємств. 

Узагальнено напрямки удосконалення системи виробничого менеджменту на 

підприємстві. Доведено, що технічний розвиток підприємства на інноваційних 

засадах забезпечуватиме необхідні організаційно-технічні й економічні умови 

для посилення конкурентолспроможності підприємства. 
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Ключові слова: операційний менеджмент, конкурентоздатність, операційна 

система підприємства, ефективність управління, кокурентоспроможність. 

Операційна система є однією з найважливіших систем будь якої фірми яке 

виготовляє продукцію чи надає послуги. Основною особливістю операційноï 

системи є те, що основними її елементами, які потрібно об’єднати при 

управлінні є люди й оснащення. Загальною особливістю будь якої операційної 

системи є те, що основною її задачею для будь якого підприємства є 

перетворення однієї кількості ресурсів-входів (матеріали, фінанси) на іншу, 

більш цінну кількість ресурсів-виходів (продукція, послуги).  

На основі вивченого досвіду передових індустріальних країн світу та 

врахувавши специфіку діяльності вітчизняних підприємств розглянемо основні 

напрямки вдосконалення системи операційного менеджменту в Україні. 

Проаналізуємо особливості сучасного управління операційною діяльністю на 

підприємствах України і розробимо рекомендації по покращенню управління 

врахувавши передовий світовий досвід.  

На сьогоднішній день система управління практично всіма підприємствами 

має яскраво виражений функціональний напрямок. Але в нинішніх умовах 

даний підхід управління не є досить ефективним виходячи з ряду причин: 

- функціонально-орієнтовна організація не стимулює зацікавленість 

працівників, тому що система оцінки їх діяльності відірвана від 

результативності роботи підприємства загалом; 

- велика частка реальних виробничих процесів підприємства містить 

безліч функцій, а отже виходить за рамки, окремих підрозділів. Через це у 

функціонально орієнтовних структурах надмірно ускладнений обмін 

інформацією між різними підрозділами, що призводить до великих накладних 

витрат, невиправдано тривалих термінів розробки управлінських рішень, і як 

наслідок, втрата клієнтів. 

- ієрархічна функціональна структура схильна до фундаментального 

закону спотворення інформації при її передачі (закон інформаційної ентропії). 

Розглянемо основні проблеми, які гальмують становлення ефективної 
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системи управління операційною системою в Україні. 

Відсутність довгострокового планового управління. Значна частина 

українських підприємств не проводить довгострокового планування своєї 

діяльності. Більше того, як показують наші спостереження, 84% фірм навіть не 

ставлять перед собою такого завдання. Основною проблемою при 

довгостроковому плануванні як діяльності, так і управління є незначна 

імовірність точності прогнозування характеру середовища на майбутнє. 

Більшість операційних менеджерів зверхньо дивляться на робітників, 

умови їхньої праці та можливості кар'єри, тобто на ті чинники, що 

здебільшого і просувають бізнес. За двадцять років незалежності 

проблеми якості і відповідальності менеджменту в Україні так і не було 

вирішено. 

Наразі маємо слабку підготовленість менеджерів до управління 

галузями і підприємствами в умовах зміни організаційних форм і трансформації 

власності. Також, у процесах роздержавлення, приватизації, реструктуризації, 

корпоратизації і акціонування підприємств перед вищим управлінським 

керівництвом постає коло принципово нових завдань. Вони стосуються як 

проблем і методів управління, так і відповідальності перед окремими 

соціальними групами і суспільством загалом. В Україні і дальше на 

керівні посади часто призначають за принципом знайомства і особистої 

відданості.   

Недоліком сучасного менеджменту в українському бізнесі є брак 

корпоративної культури. Сьогодні вона існує тільки на не багатьох українських 

компаніях. Психологія топ менеджерів компаній визначає корпоративну 

культуру. Недоліком української культури вищих керівників є те, що вони 

переважно на інтуїтивному рівні усвідомлюють, що добре, а що погано. При 

цьому вони ще не завжди можуть сформулювати свої уявлення у вигляді 

кодексу [1]. 

В сучасних українських компаніях все більше загострюється і 

диференціюється за великою кількістю ознак конфлікти: між діловою 
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культурою України та Заходу; між підприємцями та інвесторами; між 

власниками, керівниками та найманими працівниками; між менеджерами та 

фінансовими структурами; між директорами та особами, що не беруть участі 

в безпосередньому керівництві, а також між акціонерами та найманим 

директором та фахівцями [2].  

Основним завданням підвищення ефективності управління, є усунення 

головної проблеми - неефективного менеджменту. На сам перед потрібно 

забезпечити перепідготовку великої кількості менеджерів, які здобули вищу 

та середню спеціальну освіту в радянські часи, щоб вони могли краще 

адаптуватися до сучасних трансформаційних процесів в Україні. Модернізацію 

менеджменту потрібно здійснювати на базі підходу, який би синтезував 

систему наступних вимог: реалізація мультиплікаційного ефекту, тобто такого, 

який постійно б наростав, множився; досягнення синергетичного ефекту 

(максимізація ефективності від поєднання багатьох чинників у рамках даної 

системи); здійснення інтегрального ефекту метричних та неметричних 

цінностей.  

Менеджерська революція в Україні можлива за двох  умов:  

- якщо сам менеджмент зрозуміє її необхідність; 

- якщо держава та учасники системи бізнес - освіти і консалтингу 

підготують менеджерів до такої революції [3]. 

Однак сьогоднішня влада в Україні не робить цього. І хоч би які 

видавалися укази і закони, вони не будуть дієвими, поки не запрацюють 

відповідні механізми управління та не появляться кадри, здатні повністю 

реалізувати ідею. 

Загалом можна виділити наступні напрями покращення системи 

виробничого менеджменту на підприємстві: 

1. Зміна технології виробництва. Технологія та техніка виробництва 

відіграє визначну роль у попиті на продукцію. Зміна матеріалів, технології, 

техніки виробництва суттєво покращує якість продукції, збільшує попит на неї.  

2. Покращення внутрішньо організаційних зв’язків та обміну інформації. 
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Покращення обміну інформації та його пришвидшення сприяють значній 

економії витрат та зменшення браку та невідповідності продукції, якості 

поставок, їх вчасності, що позитивно впливає на попит на продукцію та 

прибутковість організації. Також важливим є сумлінне виконання вимог та 

наказів керівництва, оскільки навіть у малій виробничій структурі невиконання 

поставлених корпоративних цілей та мети може негативно вплинути на якісні 

та кількісні показники продукції, а відповідно на конкурентоспроможність та 

імідж підприємства.  

3. Покращення кваліфікації персоналу. Сучасне виробництво ставить 

високі вимоги до оновлення конкретних знань і навичок не лише робітників, 

але й інших категорій персоналу. Головне завдання підвищення кваліфікації 

керівників і спеціалістів – забезпечити швидку реалізацію нових наукових, 

технічних, організаційних та економічних ідей в практику діяльності 

підприємства.  

4. Контроль якості продукції. Якість як економічна категорія відбиває 

сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності 

задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. Тому саме 

якість може стати ключовою характеристикою, що виділятиме даний товар.  

5. Науково-дослідна робота над розробками нових виробів, тобто комплекс 

досліджень, що проводиться з метою отримання обґрунтованих вихідних 

даних, принципів та шляхів створення нової або модернізації продукції, що 

випускається.  

6. Впровадження енергозберігаючих технологій. Зростаючі ціни на 

енергоносії стимулюють економно їх використовувати шляхом застосування 

енергозберігаючих технологій. Крім того за умови зменшення енергоємності 

виробництва підвищуватиметься рівень енергозбереження.  

7. Системний аналіз конкурентоспроможності товару, зокрема фаз його 

життєвого циклу.  

8. Впровадження високопродуктивних інструментів, пристосувань та 

інших засобів, що сприяють удосконаленню виробництва [4].  



485 
 

Реалізація зазначених напрямів розвитку повинна бути лягти в основу 

стратегії розвитку системи операційного менеджменту товариства. За ринкових 

умов стратегія розвитку операційної системи базується на стратегічному 

управлінні діяльності підприємства в цілому. Основою всього є розробка 

філософії підприємства, під якою слід розуміти кредо його існування, верховні 

принципи діяльності.  

Філософія підприємства включає в себе опис прийнятих підприємством 

найвищих орієнтирів поведінки, умов руху до них, існуючих об’єктивних 

обмежень. Саме такий підхід слід використовувати при формуванні стратегії 

розвитку системи операційного менеджменту підприємства. Операційна 

стратегія визначає як керувати ключовими організаційними ланками 

операційної системи, а також як забезпечувати виконання стратегічно важливих 

оперативних завдань. Варто зауважити, що саме технічний розвиток 

підприємства на інноваційних засадах, забезпечуючи необхідні організаційно-

технічні й економічні умови для виходу підприємства на нові рубежі, є в 

ринкових умовах важливою формою операційного менеджменту. Стратегічний 

аспект технічного розвитку в цих умовах визначається, передусім, у його 

орієнтації на потреби споживача. Вирішенню внутрішніх завдань розвитку 

підприємства як виробника належить другорядна роль. 

Основним завданням підвищення ефективності управління, є усунення 

головної проблеми - неефективного менеджменту. На сам перед потрібно 

забезпечити перепідготовку великої кількості менеджерів, які здобули вищу та 

середню спеціальну освіту в радянські часи, щоб вони могли краще 

адаптуватися до сучасних трансформаційних процесів в Україні. Модернізацію 

менеджменту потрібно здійснювати на базі підходу, який би синтезував 

систему наступних вимог: реалізація мультиплікаційного ефекту, тобто такого, 

який постійно б наростав, множився; досягнення синергетичного ефекту 

(максимізація ефективності від поєднання багатьох чинників у рамках даної 

системи); здійснення інтегрального ефекту метричних та неметричних 

цінностей. Використовуючи даний підхід, українські менеджери з метою 
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модернізації методів керування повинні спрямувати зусилля на: розробку 

сучасної концепції управління; екстенсивний та інтенсивний розвитки систем 

бізнес-освіти; довгострокове планування; моніторинг стану менеджменту; 

точний розподіл прав та обов'язків із збереженням почуття колективізму; 

дослідження та розробка менеджменту; використання сучасних, насамперед 

інформаційних та технічних засобів.  

Отже, менеджерська революція в Україні можлива за двох умов: якщо сам 

менеджмент зрозуміє її необхідність;  якщо держава та учасники системи 

бізнес, освіти і консалтингу підготують менеджерів до такої революції. Однак 

сьогоднішня влада в Україні не робить цього. І хоч би які видавалися укази і 

закони, вони не будуть дієвими, поки не запрацюють відповідні механізми 

управління та не появляться кадри, здатні повністю реалізувати ідею. 

Українським підприємствам із допомогою влади країни варто виробити нову 

форму вирішення проблем розвитку. Дана форма, з однієї сторони, має бути 

органічною для вітчизняної політичної, організаційної і духовної культури, а з 

другої - заснованою на об'єктивних тенденціях суспільного розвитку і сучасних 

досягненнях світової науки і практики управління. Дану форму необхідно 

використати для поступової реформи системи освіти, навчання і виховання 

керівників, адаптувати її до ширшого прошарку осіб не просто «освічених», а 

здатних професійно і компетентно ухвалювати рішення, виходячи із цінностей 

та ідеалів української культури. Тим самим буде створено два взаємо дотичні, 

але незалежні контури, серед яких влада і менеджмент реалізують свій власний 

інтерес (стабільне відношення), при цьому не втручатися у компетенцію один 

одного. 

Список використаних х джерел: 

1. Боковець В.В., Іванченко Г.В. Вибір стратегії управління корпорацією в 

контексті забезпечення її ефективності і масштабності розвитку. Вісник 

Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017, 2 (1): 145-

148. 

2. Никифорчин М. Д. Суть та основні поняття операційної ефективності в 



487 
 

діяльності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. 2013. Вип. 3. С. 88- 92. 

3. Перевозова І.В. Моніторинг сучасних умов функціонування підприємств 

нафтогазової галузі України у контексті світового досвіду. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 11, 

частина 5. С. 74 – 76. 

4. Топорницька О., Мельник Л. Шляхи покращення системи операційного 

менеджменту на підприємстві. Матеріали Четвертої Міжнародної науково-

практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН 

України Чумаченка Миколи Григоровича «Інноваційні аспекти 

ресурсовикористання» ТНТУ імені Івана Пулюя. С. 29-30. 

 

УДК 658.5(045)  

Ірина Остапчук  

Здобувач  освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
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На сьогоднішній день система управління підприємством включає 

сукупність усіх служб організації, всіх підсистем та комунікацій між ними, а 

також процесів, що забезпечують функціонування підприємства. Управління 

підприємством - це безперервний процес впливу на продуктивність працівника, 
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групи або підприємства в цілому з метою досягнення найкращих результатів з 

позиції поставленої мети. Процес управління передбачає узгоджені дії, які і 

забезпечують, зрештою, здійснення загальної мети або набору цілей, що стоять 

перед підприємством. Для координації дій має бути спеціальний орган, що 

реалізує функцію управління. Тому в будь-якому підприємстві виділяють 

керуючу та керовану частини. 

Кожна з позначених частин має певну самостійність і власне призначення. 

Об’єкт управління - система, що виконує рольову функцію організації, тоді як 

суб’єкт управління підтримує виходи цієї системи на рівні, що задовольняє 

задані умови її функціонування. Зв’язок у системі управління об’єднує суб’єкт 

та об'єкт управління в єдине ціле. її слід розглядати як джерело інформації для 

вироблення управлінських дій. Через канали зв’язку рухаються потоки 

інформації, що живлять всі підсистеми підприємства та забезпечують 

досягнення її мети. 

У керуючу частину входить дирекція, менеджери та інформаційні 

підрозділи, що забезпечують роботу керівної ланки. Цю частину організації 

прийнято називати адміністративно-управлінським апаратом. Кінцевим 

продуктом керуючої частини є інформація. Керівна ланка - необхідний елемент 

будь-якого підприємства. 

На цьому рівні ухвалюються управлінські рішення як результат аналізу, 

прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування та вибору 

альтернативи з багатьох варіантів досягнення поставленої мети. Управлінське 

рішення ухвалюється з метою подолання проблеми, що виникла. 

Головними суб’єктами здійснення управлінської діяльності є менеджери. 

Менеджер - це член організації, що здійснює управлінську діяльність та 

вирішує управлінські завдання. Менеджери займають ключові позиції в 

управлінні організацією. Вони в організації виконують різноманітні ролі. 

Найважливішими з них є такі. 
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Роль щодо ухвалення рішення. Вона виражається в тому, що менеджер 

визначає напрям руху організації, вирішує питання розподілу ресурсів, 

здійснює поточні коректування. 

Інформаційна роль. Вона полягає в тому, що менеджер збирає інформацію 

про внутрішнє та зовнішнє середовище, поширює інформацію у вигляді фактів і 

нормативних установок, роз'яснює політику й основні цілі організації. 

Менеджер формує відносини всередині і за межами організації, мотивує 

членів організації на досягнення цілей, координує їх зусилля та виступає як 

представник організації. [3] Залежно від позиції менеджерів в організації, 

завдань, що вирішуються, характеру функцій, що реалізуються, ці ролі можуть 

бути властиві їм більшою чи меншою мірою. Проте кожен менеджер 

обов'язково ухвалює рішення, працює з інформацією і є керівником певної 

групи працівників. 

Керована ланка — це різні функціональні підрозділи, що зайняті 

забезпеченням трансформаційного процесу. Те, що надходить на вхід керованої 

частини, і те, що є її виходом, залежить від типу організації. Так наприклад, 

якщо йдеться про ділову організацію, що здійснює управління фінансами, 

скажімо, про банк, то на його вхід надходять грошові кошти або їх замінники 

(цінні папери, векселі, акції і т. ін.). Виходом є інформація щодо управління 

фінансовими потоками та грошовими коштами. У багатьох випадках банк 

здійснює виплату наявних грошових коштів. 

Сучасна система управлінських функцій може бути представлена таким 

переліком основних завдань: 

- координація та інтеграція зусиль членів організації щодо досягнення 

загальної мети; 

- організація взаємодії та підтримка контактів між робочими групами і 

окремими членами організації; 

- збір, оцінювання, обробка та зберігання інформації; 

- розподіл матеріальних і людських ресурсів; 
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- управління кадрами (розробка системи мотивації, боротьба з 

конфліктними ситуаціями, контроль діяльності членів організації та груп); 

- контакти із зовнішніми організаціями, ведення переговорів, 

маркетингова і рекламна діяльність; 

- інноваційна діяльність; 

- планування, контроль за виконанням рішень, корекція діяльності 

залежно від зміни умов роботи. 

Ринкова конкуренція ставить перед підприємствами завдання щодо 

пристосування до вимог мінливого конкурентного середовища функціонування, 

зокрема завдяки розв’язанню проблеми формування ефективної системи 

управління конкурентоспроможністю. [2] Саме конкурентоспроможність 

підприємства забезпечує його можливість зберігати або розширювати 

конкурентні позиції на цільовому ринку та впливати на ринкову ситуацію через 

пропозицію якісної продукції чи послуги, задовольняючи специфічні вимоги 

споживачів і забезпечуючи ефективність функціонування. Метою управління 

конкурентоспроможністю підприємства є забезпечення життєздатності та 

сталого функціонування підприємства за будь-яких економічних, політичних, 

соціальних та інших змін у його зовнішньому середовищі. Об’єктом управління 

конкурентоспроможністю підприємства є рівень конкурентоспроможності, 

необхідний і достатній для забезпечення життєздатності підприємства як 

суб’єкта економічної конкуренції.  

З позиції процесного підходу управління конкурентоспроможністю 

підприємства розглядається як процес реалізації певної сукупності 

управлінських функцій - цілепокладання, планування, організації, мотивації та 

контролю діяльності щодо формування конкурентних переваг та забезпечення 

життєдіяльності підприємства як суб’єкта економічної діяльності. Реалізація 

функцій управління конкурентоспроможністю підприємства у їх взаємозв’язку 

формує цикл управління конкурентоспроможністю підприємства.  

Зазвичай, у літературних джерелах та на практиці мова йде про 

оцінювання, аналізування, діагностику загальної конкурентоспроможності 
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підприємств у ретроспективі, а плануванню у цій сфері не відводиться належної 

ролі. Як правило, керівники та власники підприємств при плануванні розвитку 

підприємств лише акцентують увагу на певних перспективних організаційних 

змінах в окремих сферах, реалізація яких повинна була б забезпечити 

підвищення їхньої конкурентоспроможності. [1] При цьому планування 

досягнення певного рівня конкурентоспроможності не здійснюється 

цілеспрямовано, системно та комплексно, що не створює умов для 

планомірного, поступового зміцнення ринкових позицій з урахуванням 

організаційних перетворень на підприємствах-конкурентах та ринкової 

кон’юнктури. З огляду на вищезазначене автором виокремлено основні 

причини, які зумовлюють необхідність планування конкурентоспроможності на 

підприємствах, а саме: 

1. Врахування викликів середовища функціонування. Передбачає 

врахування при планування конкурентоспроможності підприємства динамічної 

зміни економічних, науково-технічних, політико-правових, соціальних, 

міжнародних умов діяльності, що провокують необхідність здійснення 

організаційних змін для утримання існуючих конкурентних позицій чи 

завоювання нових.  

2. Цілеспрямоване формування ринкових позицій підприємства у 

конкретних просторово-часових умовах. Мова йде про необхідність 

розроблення стратегії і тактики створення та розвитку конкурентних переваг на 

відповідному ринку впродовж певного періоду.  

3. Діагностика перспектив розвитку конкурентів підприємства. Передбачає 

оцінювання конкурентів за переліком параметрів та визначення потенціалу 

їхнього розвитку з метою аналізування потенційних загроз та шансів 

функціонування у конкурентному середовищі.  

4. Прогнозування кон’юнктури ринку. Пов’язано із оцінюванням основних 

ринкових параметрів (попиту, пропозиції, цінового фактору, інфляційних 

очікувань), що впливають надалі на конкурентоспроможність підприємств.  
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5. Обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку організації, які є 

ключовими у забезпеченні бажаного рівня конкурентоспроможності. Мова йде 

про обґрунтування та цілеспрямований розвиток конкурентних переваг 

підприємства як певного переліку параметрів, що забезпечують випередження 

конкурентів в певних умовах функціонування.  

6. Визначення переліку ключових факторів, які у майбутньому 

визначатимуть рівень конкурентоспроможності підприємства. Передбачається 

здійснення перспективної діагностики чинників середовища функціонування, 

зміни їхньої пріоритетності в сфері формування конкурентоспроможності, 

вагомості, сили впливу.  

7. Оцінювання потенційних ризиків, які можуть погіршити ринкові позиції 

підприємства. Будь-яке планування спрямовано насамперед на виявлення  

потенційних загроз, те ж стосується і планування конкурентоспроможності 

підприємства. 

8. Врахування взаємозв’язків між усіма сферами та напрямками діяльності 

підприємства при досягненні конкурентних позицій. Базується на застосування 

системного підходу, тобто врахуванні усіх елементів системи підприємства, а 

також взаємозв’язків та взаємовпливів.  

9. Визначення переліку конкретних способів підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. При цьому мова йде про обґрунтування 

методів формування чи розвитку конкурентних переваг за рахунок 

маркетингових комунікацій, якісних, економічних чи економічних параметрів 

продукцій, модернізації існуючих чи впровадження сучасних інноваційних 

технологій тощо. [4] 

Отже, розробка і впровадження системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства дозволяє вирішити такі завдання: 

виокремлення залежно від цілей планування і управління рівнів забезпечення 

конкурентоспроможності; формування для кожного рівня управління 

частинних та інтегральних показників оцінки конкурентоспроможності. 
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Операційна система є однією з найважливіших систем будь якої фірми яке 

виготовляє продукцію чи надає послуги. Основною особливістю операційної 
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системи є те, що її елементами є люди й оснащення. Загальною особливістю 

будь якої операційної системи є те, що основною її задачею для будь якого 

підприємства є перетворення однієї кількості ресурсів-входів (матеріали, 

фінанси) на іншу, більш цінну кількість ресурсів-виходів (продукція, послуги). 

Такі системи містять, як правило, чотири групи елементів: люди, машини, 

матеріали і кошти. Дана система є фундаментом для будь-якого 

підприємницького процесу, досконала взаємодія її елементів є запорукою 

ефективної діяльності підприємства і його успіху на ринку. 

Серед українських учених питання управління ефективністю вивчали: 

Андрушків Б., Скобелева І., Гончарук А., Говорушко  Т., Корж Н., Кравченко 

Л., Олексюк О., Лозовський О. й ін. Проте єдиної думки щодо визначення 

сутності та змісту управління ефективністю операційної діяльності немає.  

Для того, щоб ефективно управляти виробництвом необхідно чітко 

виявити сам об’єкт управління, тобто те, на що спрямоване управління, виявити 

форми і види самих управлінських впливів, форми зв’язків між складовими 

системи управління, і тільки тоді ми зможемо говорити про завдання і 

проблеми операційного менеджменту та методи їхнього вирішення. 

Сутність системного підходу до операційного менеджменту полягає у 

тому, що організацію слід розглядати як систему у єдності частин, з яких вона 

складається та зв’язків з її зовнішнім середовищем. Тільки такий підхід 

дозволяє отримати цілісне уявлення про сутність управління. 

В залежності від виду підприємництва використовують ті чи інші 

ресурси, головним з яких у початковій стадії є капітал. Основу виробничого 

підприємництва становить виробництво будь-якої спрямованості (матеріальне, 

інтелектуальне, творче), при якому підприємець, використовуючи власні чи 

здобуті знаряддя чи предмети праці, робочу силу, організовує виробництво 

продукції, послуг, інформації, духовних цінностей для наступного продажу. 

Виробництво - є основною сферою людської діяльності направленої на 

перетворення предметів праці з метою задоволення потреб всіх суб’єктів 

суспільства. Звідки випливає. що, операційна функція є комплексом дій, 
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безпосередньо пов’язаних з виготовленням продукції чи наданням сервісних 

послуг. Дана функція відіграє головну роль у створенні товарів або наданні 

послуг і є основою будь-якого підприємства. Ресурсні вкладення здійснюються 

для отримання готової продукції при допомозі одного або кількох процесів 

перетворення (збереження, транспортування, обробки). Для гарантії замовленої 

продукції, на різних етапах технологічного процесу перетворення проводять 

зворотний зв’язок, з порівнянням результатів з встановленими стандартами і в 

разі необхідності коригують даний процес [1].  

Економічна суть операційної системи полягає в перетворенні додаткової 

вартості як різниці між вартістю вкладень та вартістю кінцевого товару. 

Проаналізувавши складові процесу перетворень ми можемо усунути або 

перепроектувати збиткові операції і тим самим збільшити додану вартість. 

У вітчизняній літературі поняття «операція» - це організаційно 

неподільний і технологічно однорідний елемент технологічного процесу, що 

складається з ряду робочих прийомів. Слово «процес» трактується, як 

послідовна зміна станів, явищ, а виробництво визначається процесом створення 

продукту праці. Враховуючи вище сказане даємо визначення, що виробничий 

процес — являється послідовною зміною стану предметів праці, у результаті 

якого отримують продукт праці - виріб, товар або послугу. 

Операційна функція включає всі дії, результатом яких є готова продукція, 

або послуги, які організація пропонує на ринку. Отже, зрозуміло, що без цієї 

функції, жодне підприємство існувати не може. Дана операційна функція 

здійснюється при допомозі створеної відповідної операційної системи. 

Операційна система створюється та функціонує, з врахуванням стратегії 

операційної діяльності, яка, одночасно, є функціональною стратегією 

(субстратегією) розвитку організації. Банки або лікарні також мають операційні 

функції, хоча не мають нічого спільного з технологією обробки сировини. Таке 

управління операціями є аналогічним до управління виробництвом, за 

винятком того, що управління операціями охоплює ширше коло проблем і 

використовується на підприємствах, діяльність яких не має нічого спільного з 

технологією підприємств переробної чи будь-якої іншої галузі промисловості. 
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Але в будь якому випадку є схожість у підходах та принципах діяльності 

операційного менеджера промислового підприємства, страхової компанії, 

банку, супермаркету тощо. 

Саме поняття «системи», її меж достатньо умовні і залежать від об’єкта та 

мети дослідження. Системою можна назвати будь-який об’єкт, що має у своєму 

складі сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих частин або елементів [3]. 

Всі системи мають у своєму складі не менш як чотири основних компоненти: 

вхід, сам процес, вихід та засоби зворотного зв’язку і контролю. Всі об’єкти, які 

входять в іншу систему, будуть розглядатися в ній як підсистема або частковий 

елемент. Тобто, будь-який об’єкт може бути самостійною системою або 

елементом іншої системи одночасно. Проведемо класифікацію операційних 

систем у таблиці 1. 

Таблиця 1 - Класифікація операційних систем 
Ознаки Типи операційної системи 

Природа, типи середовищ Промисловість. Техніка. Інформаційні системи 
Обчислювальні системи. Фінанси. Освіта. Логістика тощо 

Рівень невизначеності Твердий. Різноманітний 
Структура Радіальна. Радіально-вузлова. Деревоподібна 
Масштаб Сублокальна (1-3 змінних). Локальна (4-14 змінних) 

Субглобальна (15-35 змінних). Глобальна (360-100 змінних) 
Суперглобальна (понад 100) 

Ступінь детермінованості Детермінована .Стохастична. Змішана 
Ступінь складності Надпроста (здійснення взаємозв’язку). Проста (наявність 

парних взаємозв’язків). Складна (наявність взаємозв’язків та 
взаємовпливу). Надскладна (необхідність обміну 
взаємозв’язками) 

Характер розвитку в 
тимчасових масштабах 

Дискретна. Аперіодична.  Періодична. Неперервна 

Забезпеченість інформацією Повне кількісне забезпечення. Неповне кількісне забезпечення 
Наявність якісної інформації 

 

Існуючі класифікації операційних систем базуються на характері виходу і 

типі застосованого процесу переробки сировини. За даними класифікаціями 

можна охарактеризувати діяльність будь-якої фірми по промисловому 

виробництву так і сфери обслуговування. 

Операційна система — це певний клас систем, які об’єднують трудові 
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ресурси, засоби і предмети праці та інші елементи, які необхідні для 

безперебійного функціонування системи, для створення продукції або надання 

послуги [2]. 

Структура операційної системи являє собою набір елементів стійко 

зв’язаних між собою, що забезпечує цілісність системи і її тотожність самій 

собі, що дозволяє зберегти основні властивості системи під час різних 

зовнішніх і внутрішніх змін середовища. 

Усі матеріальні елементи і підсистеми виробничої системи 

характеризуються особливим складом, взаємним розташуванням і 

взаємозв’язками, які створюють технологічну, або виробничу структуру. Вся 

структура виробничої системи формується за технологічними або 

функціональними принципами. Вона складається з основних та допоміжних 

елементів. Основними елементами є технологічне устаткування та оснащення, 

яке призначене для безпосередньої обробки чи складання предметів праці 

(верстати, комплекси машин, конвеєри, пристрої, інструмент тощо). 

Нормальне функціонування основних елементів виробничої системи 

залежить від безперебійного забезпечення їх енергією, інструментом, 

ремонтом, а також транспортуванням, складуванням предметів, контрольними і 

випробувальними приладами. Дані функції виконують певні допоміжні 

елементи виробничої системи, які на вході мають як зовнішні, так і внутрішні 

зв’язки, а на виході тільки внутрішні. Тому необхідними для основних 

елементів виробничої системи можуть бути лише ті допоміжні елементи, 

продукція і послуги, які не є результатом діяльності інших самостійних систем. 

Операційна система містить не тільки технологічні, а й соціальні елементи 

- робітників, які використовують засоби праці і керують ними при виготовленні 

продукції [3]. Група людей певного професійного складу, які узгоджено 

взаємодіють під час виконання заздалегідь передбачених функцій на 

технологічному оснащенні для виконання стратегій підприємства, являє собою 

соціальну структуру операційної системи. Отже, соціальні та матеріальні 

елементи формально діють як цілісна складова виробничої системи. Існування 
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матеріальної і соціальної структур обумовлене поділом праці всередині 

виробничої системи. Тому структура елементів має відповідати її загальним 

цілям і постійно пристосовуватися до них, адже кожен елемент і підсистема як 

відносно відокремлені частини виконують чітко визначені завдання. Це 

інваріантна в часі фіксація елементів і зв’язків між ними. Функціонування 

операційної системи означає її дію в часі.  

Цілісність такої виробничої структури є її основною властивістю, коли 

всі елементи системи функціонують з єдиною загальною метою - розробка, 

проектування, виготовлення необхідної продукції. Як вже зазначалося 

операційна система має вхід, процес, вихід і зворотні зв’язки. 

Через вхід система забезпечується вихідними ресурсами (сировиною, 

матеріалами, паливом, енергією, працею та інше), які забезпечують 

функціонування системи. Даний процес є головним компонентом системи, 

завдячуючи йому ресурси входу шляхом перетворення набувають на виході 

зовсім інших нових властивостей, потрібних споживачу. Вихід системи є 

кінцевим результатом функціонування системи, це може бути як окремий 

виріб, послуга, інформація чи все одночасно залежно від спеціалізації 

виробничої системи. 

Елементи, які є складовою виробничої системи, відрізняються за своїми 

властивостями. Кожен з них, як структурно відокремлена частина системи, 

виконує тільки йому властиві функції. Водночас функції кожного елемента 

системи підпорядковані завданням і цілям системи. 

Характерною особливістю елемента є наявність тісного взаємозв’язку та 

взаємодії  з іншими частинами або елементами системи шляхом: 

1) або послідовного виконання частини функцій над предметом 

праці, які в цілому виконуються системою до отримання кінцевого товару; 

2) або комплексного перероблення однорідної сировини і отримання 

з неї різноманітних товарів; 

3) або паралельного виконання однорідних, але не однакових 

функцій з переробкою багатьох видів матеріалів і отримання з них частин 



499 
 

готового товару [4]. 

Матеріальним зв’язкам в операційній системі передують інформаційні 

зв’язки, такі як спілкування і взаємодія людей шляхом обміну усною, 

письмовою, графічною та іншими видами інформації. Завдяки інформаційним 

зв’язкам здійснюється інтеграція елементів системи в єдине ціле, оскільки 

системоутворюючі елементи пов’язані з рухом інформації. Інформаційні 

зв’язки на відміну від матеріальних мають прямий і зворотний рух. Якщо прямі 

зв’язки визначають еталон поведінки системи та її елементів, то зворотні 

відображають відомості про результати виконання завдань і параметри 

функціонування елементів. При цьому інформація супроводжує матеріальний 

потік, що відбиває рух реальних матеріальних ресурсів під час їх перетворення 

в готовий товар. Таким способом здійснюється зв’язок у внутрішньому стані 

системи. На „виході‖ операційної системи існують інформаційні зв’язки 

стосовно результатів функціонування, які містять інформацію про кількість, 

якість, споживчі властивості товарів або послуг, про економічні показники 

процесів та інше. Отримана інформація аналізуються і на її підставі 

виробляються організаційно-управлінські рішення і здійснюється 

адміністративно-економічні впливи на систему та її елементи. 

Матеріальні зв’язки операційної системи починаються з моменту 

замовлення сировини, матеріалів та завершуються відвантаженням готової 

продукції споживачам. Виробничий цикл переробки сировини охоплює час її 

виготовлення, пакування, відвантаження, транспортування, складування та 

зберігання. В подальшому ці матеріали у безпосереднього виробника 

підлягають обробці, складанню, упакуванню і відвантаженню готової продукції 

споживачам. Матеріальний потік, таким чином, є результатом взаємодії 

незалежних операційних систем: постачальника, транспортувальника і 

продуцента готової продукції. Вони взаємодіють завдяки інформації, яка стає 

початковим вхідним ресурсом виробничого процесу системи. У будь-яких 

системах кожен елемент (як частина) потрібен для підтримання і 

функціонування всієї системи і поза неї існувати не може. Це є проявом 
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системної залежності й організації. Усі закони і принципи організації діють 

взаємопов’язано, а не ізольовано. 

Найчастіше операційну систему подають як сукупність трьох 

взаємопов'язаних підсистем: переробної, підсистеми забезпечення та 

підсистеми планування і контролю  

Основною є переробна підсистема, яка здійснює продуктивну діяльність, 

що пов'язана безпосередньо з перетворенням входів у виходи. 

Підсистема забезпечення не приймає прямої участі у виробництві виходів, 

але виконує необхідні функції забезпечення переробної підсистеми. 

Система планування і контролю одержавши від переробної підсистеми 

інформацію про її стан, системи в цілому, її незавершеного виробництва, 

повинна переробити весь обсяг цієї великої і досить складної інформації і 

розробити рішення з організації і коректуванню роботи переробної підсистеми. 

Операційні системи, хоч і є досить різноманітні, за видами діяльності, 

типами виробництва, галузевими особливостями, мають ряд загальних 

особливостей, які відрізняють їх від систем інших класів і визначають 

своєрідність законів, принципів функціонування та розвитку. Найсуттєвіші з 

них: 

- цілеспрямованість операційної системи — пов’язана зі створенням її для 

задоволення конкретних потреб з можливістю виробляти необхідні товари чи 

надавати послуги; 

- поліструктурність операційної системи — характеризує одночасне 

існуванням в ній підсистем, які перетинаються, коли кожний елемент системи 

одночасно входить у декілька підсистем і функціонує відповідно до їх вимог та 

цілей; 

- відкритість системи, яка виявляється не тільки за матеріальним, 

енергетичним обміном, а й обміном інформацією із зовнішнім середовищем; 

- складність системи, через її основні елементи: працівники, знаряддя і 

предмети праці; цілеспрямованість, поліструктурність, відкритість, 

альтернативність зв’язків, велика кількість процесів, які здійснюються в 
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системі; 

- різноманітність операційних систем, що характеризується такими 

поняттями, як: спеціалізація, концентрація, пропорційність окремих частин 

системи і підсистем, прямоточність виробничих процесів, ритмічність 

часткових виробничих процесів, вид продукції, тип виробництва. Ці 

особливості в комплексі визначають раціональність форм організації 

операційних систем та їх підсистем, які відрізняються переважно характером 

зв’язків між елементами [5]. 

Підчас проєктування або вдосконалення операційної системи їй надаються 

такі певні властивості: 

- результативність - характеризує здатність операційної системи 

створювати товари або надавати послуги, які необхідні покупцям. Вона 

забезпечується організацією операційної системи; 

- надійність - передбачає стійке функціонування, здатність до локалізації 

негативних наслідків стохастичних обурень у порівняно невеликих частинах 

операційної системи, які відбуваються як усередині системи, так і в 

зовнішньому середовищі; 

- гнучкість - здатність операційної системи пристосовуватись до умов 

зовнішнього середовища, що змінюється. Забезпечується властивостями 

елементів системи і внутрішньосистемними резервами; 

- керованість - передбачає допустимість тимчасової зміни процесу 

функціонування в бажаному напрямку під дією керуючих впливів. 

Забезпечується внутрішньосистемними резервами і розчленовуванням 

операційної системи на підсистеми, які є незалежні, а також за допомогою 

обмеження розміру операційної системи; 

- довготривалість - характеризується здатністю системи на протязі 

тривалого часу зберігати результативність; 

- структура - визначає сукупність взаємопов’язаних ланок елементів, що 

створюють операційну систему; 

- організація виробництва - відображає оптимізацію та координацію в 
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просторі та часі виробничого процесу операційної системи, спрямованого на 

виготовлення необхідної споживачам продукції чи надання послуг; 

- рівень організації операційних систем - відбиває ступінь наближення 

організації системи до ідеального стану. 

Таким чином, основним завданням операційного менеджменту є побудова 

певних управлінських систем, які б забезпечили виконання потрібних дій і 

процедур з метою одержання позитивного результату від функціонування 

операційної системи будь-якого підприємства. 

Підчас проектування або вдосконалювання операційної системи їй 

надаються такі певні властивості: результативність; надійність; гнучкість; 

керованість; довготривалість; структура; організація виробництва; рівень 

організації операційних систем. 
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Статтю присвячено висвітленню сучасних підходів до маркетингового аналізу 

діяльності підприємств. Визначено, що під маркетинговим аналізом розуміють 

один з напрямів аналітичної роботи підприємства, який передбачає комплексну 

оцінку маркетингової діяльності підприємства та факторів маркетингового 

середовища за певний період з метою вироблення ефективних маркетингових 

заходів. Виявлено, що маркетинговий аналіз в сучасних умовах забезпечує 

оцінку, пояснення, моделювання, прогноз процесів і явищ товарного ринку та 

власної інноваційної і торгово-збутової діяльності підприємств за допомогою 

статистичних, економетричних та інших методів дослідження. 

Ключові слова: маркетинговий аналіз, маркетингове управління, підприємство, 

діяльність, управлінські рішення. 

В ринкових умовах успіх або невдача господарюючих суб’єктів 

визначається ступенем використання в їхній діяльності принципів маркетингу. 

Маркетинг являє собою процес планування і здійснення розробки, 

встановлення ціни, просування і розподілу ідей, товарів і послуг для створення 

ситуацій обміну, які задовольняють цілі споживачів. Базовою складовою 

управління маркетинговою діяльністю підприємства є маркетинговий аналіз, 

який є відносно новою наукою, сутність якої, предмет вивчення та місце в 

системі споріднених економічних наук остаточно ще не визначені. 

Дослідженням теоретичних і прикладних аспектів маркетингового аналізу 

діяльності підприємств присвятили свої праці такі зарубіжні та українські 

вчені, як Д. Аакер, Л.В. Балабанова, І.К. Беляєвський, Є.П. Голубков, О.Л. 
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Каніщенко, В.В. Липчук, П.Я. Попович, Г.В. Савицька, В.Є. Хруцький, В.О. 

Шаповалов, Д.А. Штефанич та багато інших. Не применшуючи вагомість 

існуючого наукового доробку, відзначимо, що сучасні підходи до 

маркетингового аналізу діяльності підприємств потребують подальших 

наукових досліджень.  

Під маркетинговим аналізом розуміють один з напрямів аналітичної 

роботи підприємства, який передбачає комплексну оцінку маркетингової 

діяльності підприємства та факторів маркетингового середовища за певний 

період з метою вироблення ефективних маркетингових заходів. Предметом 

маркетингового аналізу виступають маркетингові процеси підприємств, 

організацій, інших суб’єктів ринку; фактори ти сили маркетингового 

середовища, які впливають на перебіг маркетингових процесів та результати 

маркетингової діяльності [1, с. 161].  

Сьогодні в Україні існує потреба в грамотних, підготовлених 

маркетингових аналітиках, які спроможні системно моделювати та 

прогнозувати зміни ринкових ситуацій та станів, розробляти пропозиції для 

прийняття ефективних стратегічних та оперативних рішень в системі 

менеджмент-маркетингу, а також оцінювати наслідки таких рішень в реальному 

часі на основі сучасних комп’ютерних технологій. Результати маркетингового 

аналізу, як правило, використовуються для маркетингової стратегії 

підприємства, при корегуванні або зміні цієї стратегії, для складання 

короткострокових планів виробничої і маркетингової діяльності та оцінки їх 

виконання, для прийняття рішень по товарам, цінам, споживачам, 

дистриб’юторам тощо та для загальної оцінки менеджментом підприємства 

поточного стану справ [2].  

Маркетинговий аналіз є одним із найбільш складних видів маркетингової 

діяльності, оскільки завжди містить у собі елемент передбачення непростого і 

суперечливого соціально-економічного об’єкта – ринку. З цього випливає, що 

зміст і форми маркетингового аналізу діяльності підприємства залежать, 

передусім, від виду ринку, на якому воно працює, а також від зовнішніх та 
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внутрішніх умов, у яких підприємство розвивається і які можуть істотно 

відрізнятися [3]. 

В сучасних кризових умовах маркетингова діяльність підприємства стає 

визначною серед усіх інших видів його діяльності і, по суті, вона є стартовою, 

бо саме її результатом є обґрунтування актуального асортименту та прогноз 

обсягів реалізації продукції. В умовах загострення конкурентної боротьби 

потребує активізації маркетингова діяльність, що, в свою чергу, вимагає від 

підприємства додаткових вкладень в умовах і без того обмежених фінансових 

можливостей. Тобто проблема забезпечення найвищого рівня ефективності 

маркетингової діяльності і усіх видів витрат на неї в сучасних умовах вимагає 

ґрунтовного дослідження. Одним з елементів вирішення проблеми може стати 

побудова дієвої системи маркетингового аналізу діяльності підприємства. 

Маркетинговий аналіз забезпечує оцінку, пояснення, моделювання і 

прогноз процесів і явищ товарного ринку та власної інноваційної і торгово-

збутової діяльності фірми за допомогою статистичних, економетричних та 

інших методів дослідження. Об’єктом маркетингового аналізу є як окремі 

підприємства, індивідуум, так і сукупність кожного з них. Значення 

маркетингового аналізу у процесі прийняття управлінських рішень полягає в 

тому, що на основі обробленої інформації та виявлених взаємозв’язків у 

маркетинговому середовищі приймаються такі рішення: удосконалення 

маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємства, 

обґрунтування характеристик товару та обсягів їх випуску, а також системи 

ціноутворення, вибір форм співпраці з посередниками, формування 

комунікаційної політики та розрахунок бюджету на комунікаційні заходи, 

підвищення ефективності системи маркетингу підприємства. 

Завдання маркетингового аналізу визначаються його змістом та 

предметом. Вони зводяться до наступного [3]:  

– об’єктивно оцінити стан маркетингової діяльності підприємства за 

минулий (звітний період);  
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– встановити величину відхилень фактичного рівня показників, що 

характеризують як процеси маркетингової діяльності, так і її результативність, 

від наміченого їх планового значення;  

– кількісно визначити можливі резерви підвищення ефективності 

маркетингової діяльності на наступний плановий період; – розробити конкретні 

заходи, які забезпечують реалізацію виявлених у процесі аналізу можливостей 

покращення маркетингової діяльності;  

– забезпечення організаційних маркетингових структур необхідною 

інформацією, яка буде використана для вироблення ефективних маркетингових 

рішень та розробки і коректування маркетингової стратегії;  

– кількісно оцінити рівень маркетингових ризиків та виробити пропозиції 

щодо зменшення його величини або, навіть, і до повного усунення. Таким 

чином, одним із головних завдань маркетингового аналізу є виявлення резервів 

підвищення ефективності маркетингової діяльності.  

Відзначимо, що процес вибору та реалізації стратегічних маркетингових 

управлінських рішень щодо удосконалення діяльності підприємства має 

починатися з маркетингового аналізу, який повинен здійснюватися за такими 

основними напрямами: аналіз споживачів, аналіз конкурентів, аналіз комплексу 

засобів маркетингу та оцінка ефективності маркетингової діяльності 

підприємства. 

Маркетинговий аналіз є першим елементом маркетингового управління, 

який визначається як сукупність ряду функцій: аналізу, планування, реалізації і 

контролю програм, спрямованих на досягнення цілей організації шляхом 

задоволення потреб клієнтів. Таким чином, аналіз є вихідним пунктом 

маркетингових планів, їх реалізації, контролю та верифікації [4].  

В роботах [5-7] з’ясовано основні підходи до розуміння сутності та змісту 

категорії «маркетингове управління», ключова особливість якого 

ідентифікована як впровадження маркетингових концепції, ідей та підходів у 

всі функціональні сфери організації бізнесу та управління підприємством. 

Ступінь впровадження маркетингової концепції управління залежить від 



507 
 

розуміння та сприйняття топ-менеджментом підприємства маркетингу на 

рівнях [7]:  

1) маркетинг як філософська концепція управління підприємством;  

2) маркетинг як система організації та управління діяльністю 

підприємства;  

3) маркетинг як вид діяльності підприємства. 

Розуміння маркетингу як філософії, концепції, функції та стилю 

управління організацією передбачає досягнення цілей організації завдяки 

максимальному задоволенню потреб та активному впливу на їх розвиток. 

Маркетингове управління реалізується на різних рівнях функціонування 

соціально-економічної системи, наукового та філософського знання. 

Маркетингове управління підприємством, як управління побудоване на 

принципах маркетингу в свої основі спирається на три основних положення [5]: 

1. Інформація із зовнішнього маркетингового середовища є основою для 

прийняття управлінських рішень на підприємстві.  

2. Постійні маркетингові дослідження ринку визначають діяльність 

підприємства на ринку.  

3. Управління підприємством спрямовується на активний вплив на потреби 

і ринок. 

Ефективне використання принципів маркетингу в діяльності підприємств 

та організацій в великій ступені залежить від науково-обґрунтованого 

управління маркетинговим процесом, першочерговою функцією якого є аналіз. 

Вчасно та якісно проведений маркетинговий аналіз забезпечує підприємство 

інформацією щодо стану маркетингової діяльності, напрямків коригування 

маркетингових стратегій і планів.  

Узагальнюючи вищенаведене, можна зробити висновок про те, що в 

сучасних умовах господарювання, постійні зміни ринкової ситуації змушують 

підприємства при визначені або корегуванні власних стратегій розвитку, 

проводити маркетинговий аналіз, який є тим засобом, що забезпечує 

менеджмент підприємств інформацією про зміни маркетингового середовища з 
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метою вдосконалення системи управління, а також для розширення 

можливостей дії усіх резервів, важелів та інструментів підвищення 

результативності діяльності підприємств. Саме тому маркетинговий аналіз 

виступає теоретико-методологічною основою для прийняття стратегічних, 

тактичних і оперативних маркетингових управлінських рішень, а на практиці – 

допомагає підприємствам формувати більш гнучке виробництво та 

орієнтуватися на задоволення потреб споживачів. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Досвід розвинених країн показує, що малий бізнес відіграє велику роль в 

економіці, його розвиток впливає на економічний розвиток, на насичення ринку 

товарами належної якості, на створення нових додаткових робочих місць, 

тобто вирішує багато економічних, соціальних та інших проблем.  

Ключові слова: міжнародна діяльність, інновації, стратегія, стратегічний 

пріоритет, міжнародний досвід. 

Організація міжнародної діяльності фірми передбачає вибір способу 

виходу на закордонні ринки, який залежить від мети підприємства, масштабів 

діяльності, характеру товару й намірів контролювати продаж. Враховується 

також потенційний обсяг продажу, витрати й інвестиції на організацію руху 

товарів, наявність підготовленого персоналу (продавців) та інші умови. 

Підприємство може зупинитися на експорті, спільній підприємницькій 

діяльності чи прямому інвестуванні за кордоном. 

Основою для інформаційного середовища виходу на зовнішні ринки є 

маркетинг. Відповідно важливим етапом здійснення зовнішньоторговельних 

операцій є вивчення комплексу характеристик та даних, які визначають 

властивості світового ринку або ринків окремих географічних регіонів чи 

певних країн. Аналізу підлягають фірми, які є лідерами на ринку, їх фінансові, 

виробничі можливості, стабільність становища активних та потенційних 

партнерів по бізнесу. Слід мати інформацію по фірмах-покупцях, фірмах-

конкурентах, фірмах-посередниках, фірмах-нейтралах або можливих 

потенційних покупцях, з якими особливо активно слід працювати з метою 

реалізації маркетингових цілей з розширення збуту. 

 Джерела інформації: 
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– особисті контакти та зустрічі; 

– досвід безпосередньої роботи з фірмами на ринку; 

– відомості та міркування інших українських підприємств, які вже мали 

ділові контакти з фірмами, які нас цікавлять; 

– довідники по фірмах; 

– журнал «FORTUNE», в якому публікуються переліки найбільших 

компаній США та світу; 

– звіти самих фірм, інформаційні рекламні матеріали, проспекти, каталоги, 

які можуть бути безкоштовно вислані на відповідний запит зацікавленої фірми; 

– спеціалізовані інформаційні агенції («кредит-бюро») та банки, які 

надають найбільш дороговартісну та конфіденційну, повну та достовірну 

інформацію по фірмах; 

– публікації міжнародних організацій (наприклад, комісій ООН); 

– матеріали фондових бірж; 

– каталоги та проспекти виставок та ярмарків. 

Результати маркетингового дослідження дозволяють обґрунтовано 

здійснити пошук та вибір закордонного партнера, вибрати форму виходу 

підприємства на зовнішній ринок, укласти зовнішньоторговельний контракт. 

Способи встановлення контактів 

ЕКСПОРТЕР: 

• пропозиція (оферта) можливим іноземним покупцям 

• прийняття та підтвердження замовлення покупця 

• пропозиція у відповідь на запит із зазначенням умов контракту 

• участь у торгах 

• участь у торгово-промислових виставках та ярмарках 

• направлення комерційного листа з інформацією про наміри вступити 

у переговори з приводу укладання конкретної угоди 

• направлення проформи контракту вже відомому покупцю як результат 

узгодження умовконтракту електронною поштою 

• розміщення рекламних оголошень 
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• направлення каталогів, проспектів 

ІМПОРТЕР: 

• направлення потенційному або вже  відомому продавцю замовлення 

• направлення запиту виробнику товарів, що цікавлять імпортера 

• оголошення торгів з запрошенням до участі фірм, які можуть прийняти 

і виконати умови організаторів торгів 

• направлення можливому виробнику комерційного листа про наміри 

вступити у переговори у відповідь на його пропозицію 

• направлення експортеру безумовного акцепту його пропозиції 

• направлення тендерної документації 

Оферта є пропозицією укласти договір, яка вміщує суттєві складові 

майбутнього контракту. Фірма або особа, яка надіслала таку пропозицію, 

називається оферентом (offerer, offeror). 

Оферта містить усі основні умови майбутньої угоди: найменування товару, 

кількість, якість, ціну, умови поставки, строк поставки, умови платежу, 

характер тари та пакування, порядок приймання-здавання, загальні умови 

поставки. Текст оферти зазвичай короткий, чіткий та зрозумілий, що виключає 

можливість різних його тлумачень або виникнення непорозумінь. 

Звичайно запити надсилаються не одній, а декільком фірмам однієї чи 

декількох країн з метою одержання декількох конкурентних пропозицій, з яких, 

в результаті аналізу, вибирають найвигіднішу. 

Першим кроком, який надасть компанії нові бізнес-контакти на 

міжнародному ринку, перспективи розвитку, ідеї, нове бачення ринку, зробить 

її відомою для партнерів є участь у міжнародних виставках-ярмарках. 

Рекламна кампанія. Величезну роль у збереженні і зміцненні позицій 

фірми на ринку грає реклама. Продавець-експортер може організувати та 

провести рекламну кампанію на ринку країни імпортера. Мета реклами, як 

правило, зводиться до того, щоб переконати потенційних покупців у корисності 

товару і привести до думки про необхідність купити його, або у формуванні 
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імені, престижу фірми, для того, щоб згодом зайняти міцне положення на 

ринку. 

Ключовим елементом здорового зв’язку між представником і виробником 

є взаємна довіра. Тим не менше на початку – коли сторони ще не мають досвіду 

співпраці – контракт є важливим запобіжником і гарантом впевненості сторін 

у захисті своїх прав. 

Під час розробки та аналізу контракту із закордонним партнером варто 

користуватися допомогою спеціалізованих інституцій (наприклад, Торгово-

промислової палати), послугами юридичних компаній або досвідчених 

компаній-посередників у торгових операціях. 

У контексті підготовки до укладання контракту доцільно ознайомитися з 

типовими шаблонами угод для дистрибуції, продажу, угод про співпрацю і т.п. 

Читайте контракт дуже-дуже уважно! Ви і ваша юридична команда маєте 

уважно вивчити текст контракту на предмет потенційних ризиків, таких, як 

суворі покарання за пізню доставку; статті, що містять обтяжливі 

відшкодування або статті, пов’язані з передачею інтелектуальної власності до 

споживача. Якщо можливо, скасуйте такі умови або повторно обговоріть їх. 

Також зверніть увагу на неочікувані додаткові витрати, такі, як вимоги до 

страхування, гарантії щодо виконання зобов’язань, технічна гарантія та умови 

доставки. 

Замовлення є комерційним документом, що видається покупцем 

постачальнику й містить тип, кількість, якість, ціну та іншу інформацію про 

товар чи послуги. Направлення замовлення на закупівлю є юридичним 

обов’язком для покупця виконати свої обов’язки перед постачальником після 

поставки. 

Як правило, замовлення надсилаються покупцями, що попередньо 

ознайомились з умовами поставок експортера в результаті попередніх 

переговорів. Видача замовлень практикується постійним контрагентам, з якими 

умови контрактів не змінюються з року в рік, а тому у замовленні можуть бути 

зазначені тільки назва товару, його кількість, строк поставки, інколи – деякі 
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специфічні умови, характерні для конкретного замовлення, наприклад, місце 

здачі товару. Решта може регламентуватися загальними умовами, укладеними 

між контрагентами, або умовами попереднього замовлення. Замовлення може 

мати додаток – специфікацію з уточненням умов поставки: інструкції з 

пакування та маркування товарів, інформацію щодо поставки і розподілу 

документів. При згоді експортера з умовами замовлення та специфікацією він 

підтверджує замовлення, і угода вважається укладеною. 

Підтвердження замовлення є комерційним документом, що являє собою 

повідомлення експортера про прийняття умов замовлення без застережень. 

Реалії війни змінюють старі та створюють нові правила життя. Після 

паніки, завмирання та страху настав час продовжувати вести бізнес у нових 

умовах. 

Реакція світової спільноти на військові злочини Росії за сприяння Білорусі 

була однозначною. Комплексний підхід до запровадження санкцій забезпечив 

агресору перше місце у списку країн, до яких було застосована найбільша 

кількість санкцій. За період з початку повномасштабної війни в Україні (24 

лютого 2022 року) щодо Росії було застосовано більш ніж 7000 нових санкцій. 

Основними суб'єктами комплексних пакетів санкцій стали російські олігархи та 

політична еліта, підприємства банківської та енергетичної сфер, а також 

корпорації, пов'язані з військовою галуззю та видобуванням ресурсів. Україна, 

у свою чергу, використовує системні підходи у тому, щоб не допускати 

співпраці з резидентами та компаніями, які мають зв'язок із Росією та 

Білоруссю. 

Як же у воєнний час знайти надійного бізнес-партнера та врахувати ризики 

з огляду на нововведені санкції? Війна внесла корективи до процесів перевірки 

третіх осіб (клієнтів, контрагентів, постачальників), з'явилися нові критерії для 

ретельної перевірки. Основних нових критеріїв, які слід врахувати, два - 

тимчасове призупинення роботи деяких державних реєстрів та баз даних та 

нові пакети санкцій та оновлення чорних списків як Україною, так і світовою 

спільнотою. Пропонуємо уважніше розглянути кожен із перелічених пунктів. 
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1. Тимчасове призупинення роботи деяких державних реєстрів та баз 

даних 

Державі необхідно зберегти безпеку вихідних даних, тому державні 

реєстри частково обмежили доступ до своїх інформаційних ресурсів. Це 

рішення держави фактично не створює проблем для вирішення питання 

перевірки третьої особи, оскільки існує велика кількість незалежних агрегаторів 

державних баз даних. Також багато користувачів на території України мають 

обмежений доступ або не мають його зовсім до російських реєстрів, а також 

інших відкритих ресурсів. 

Агрегатори є основним інструментом для аналізу бізнес даних, у тому 

числі для перевірки контрагентів у воєнний час. Такі відкриті бази даних є 

мультифункціональними ресурсами отримання інформації - агрегатори містять 

історичну, фінансово-статистичну, юридичну та частково репутаційну довідку 

про фізичних та юридичних осіб. Кожен із відомих агрегаторів має свої 

особливості та недоліки - для більш точного аналізу рекомендується 

порівнювати інформацію з кількох джерел. 

Маючи первинні дані про компанію рекомендується перевірити 

підприємство через міжнародні та внутрішні санкційні та чорні списки. 

2. Нові пакети санкцій та оновлення чорних списків як Україною, так і 

світовою спільнотою 

У поточних умовах ці списки швидко змінюються та доповнюються. 

Міжнародна статистика введених пакетів санкцій вказує на те, що їхня 

кількість змінюється на щотижневій основі. Законодавчі та регуляторні вимоги, 

які запровадила Україна з 24 лютого 2022 року, суттєво розширюють чорні 

списки, поповнюючи їх юридичними та фізичними особами, які були помічені 

та викриті у взаємодії з резидентами та компаніями, що мають зв'язок із Росією 

та Білоруссю. 

Санкції світової спільноти 

Не секрет, що будь-які обмеження є інструментом тиску на агресора, тому 

світова спільнота йде шляхом систематичного запровадження санкцій. Після 

https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS/byvrjenzmve/
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початку вторгнення Росії в Україну всі представники країн «Великої Сімки», а 

також низка інших основних політичних економічних гравців на міжнародній 

арені, беруть участь у плануванні та введенні обмежень як на представників 

Росії та Білорусі, так і невизнаних ЛДНР. Аналітика введених санкцій вказує на 

те, що понад 85% обмежень стосуються фізичних осіб, понад 13% - юридичних 

осіб. Кілька країн, у тому числі Великобританія, Франція, США та Швейцарія, 

запровадили кожна окремо понад 400 санкцій. Вони стосуються блокування 

коштів, закриття морських портів та повітряного простору для представників 

Росії, заборон на імпорт низки енергоресурсів та експорт комплектуючих. 

Відстежити актуальні дані просто - у відкритому доступі є як списки 

санкцій та/або бази даних окремих держав, таких 

як: Великобританія , Канада , Швейцарія , а також міжнародні 

списки: ООН , Євросоюза. 

Кожен пакет санкцій підсвічується з боку міжнародних ЗМІ, а також 

відображається в таких ресурсах, як Reuters, statista та інші. Для первинного 

скринінгу щодо попадання бізнес-партнерів та їх ключових осіб у санкційні 

списки такої інформації має бути достатньо. 

Чорні списки України. 

З 24 лютого 2022 року низку змін та обмежень було прийнято як на 

законодавчому рівні, так і на рівні регуляторів, зокрема НБУ, з фокусом на 

компанії, які мають прямий або опосередкований зв'язок з Росією. Юридичні 

ризики та особливості таких обмежень описані багатьма юристами. 

У чинному списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України 

зазначено понад 3000 фізичних та 600 юридичних осіб з описом термінів і типів 

запроваджених обмежень. 

Крім перевірки через існуючі списки також рекомендується звертати увагу 

на індикатори, які можуть свідчити про підвищені ризики в роботі з третьою 

особою. Так, наприклад, Бюро Міністерства фінансів США опублікувало 

документ щодо основних способів обходу санкцій, які намагаються застосувати 

https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/suche_sanktionsadressaten.html
https://scsanctions.un.org/search/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014D0145-20180915
https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/
https://www.fincen.gov/sites/default/files/2022-03/FinCEN%20Alert%20Russian%20Sanctions%20Evasion%20FINAL%20508.pdf
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представники Росії. Такий документ також частково описує «червоні 

прапорці», які мають насторожити під час перевірки третьої особи. 

Ми ж розглянемо, які чотири критичні фактори стали більш актуальними у 

сучасних військових реаліях. 

1. Зафіксовані зміни у структурі власності незадовго до або після початку 

війни 

Змінена структура власності за останні 3-4 місяці може свідчити про 

спробу приховувати інформацію про реального власника компанії з метою 

обійти санкції або обмеження, а також щоб уникнути репутаційних ризиків. 

Так, згідно з британським реєстром, у день потрапляння в списки санкцій 

наприкінці лютого один із представників російської олігархії передав частину 

акцій своїй британській компанії дружині, тим самим вона стала власником 

частки більш ніж 50% компанії. Далі, невдачі спіткали вже саму компанію. 

Згідно з відкритими джерелами , на початку квітня компанія зіткнулася з 

проблемою виплат купонів по євробондах. 

2. Низька прозорість структури власності аж до бенефіціарних власників 

Цей індикатор є одним із типових прикладів спроб сховати ім'я 

справжнього бенефіціарного власника. Структура власності компаній може йти 

до групи офшорних компаній, юрисдикції яких, очевидно, не є прозорими щодо 

розкриття імен реальних бенефіціарних власників. 

3. Відсутність чіткої інформації про осіб, які обіймають основні керівні 

посади в компанії 

Для аналізу можливих зв'язків компанії з Росією чи Білоруссю важливо 

розуміти, хто займає основні керівні позиції, крім СЕО компанії, наприклад, 

фінансового чи операційного директора. Несумлінні компанії найчастіше в 

реєстрах та базі даних згадують імена таких топменеджерів без належної уваги 

до громадянства, прописки та попереднього досвіду роботи. Тим самим 

створюється прогалина в інформації про структуру управління бізнесом, чим 

можуть скористатися недобросовісні партнери для приховування критично 

важливих даних. 

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13287342/filing-history
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13287342/filing-history
https://www.interfax.ru/business/834454
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4. Зовнішні зв'язки третьої особи 

Однією з найяскравіших світових тенденцій був вихід із ринку Росії 

основних міжнародних корпорацій. Згодом ці гравці обрали різні шляхи 

розвитку: більша частина відмовилася зовсім від ринку Росії, невелика частина 

намагається обхідними шляхами зберегти свою частку, і одиниці продовжують 

працювати на російському ринку.  

Для розуміння займаної бізнесом позиції необхідно вивчити та 

проаналізувати сайт компанії, а також інформаційні ресурси, що висвітлюють 

сферу бізнесу третьої особи. Крім того, рекомендується проаналізувати 

інформацію щодо основних контактів контрагента, а також юрисдикцій, у яких 

третя особа веде свій бізнес. 

Сьогодні перевірка бізнес партнера на надійність стає все більш 

актуальною та потребує комплексного підходу. Ставки підвищуються, ризики 

зростають, тому важливо виходити за рамки стандартного аналізу наявної 

інформації та фокусуватись на ризиках, які несе потенційна взаємодія з третьою 

особою. Крім того, за час війни сформувалося розуміння, що пряма чи непряма 

асоціація із країною-агресором є токсичною. Перевіряючи третю особу 

ґрунтовно та критично, компанія убезпечить свій бізнес не тільки від 

фінансових ризиків, а й репутаційних. 
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У статті розглянуто сутність банкрутства підприємства, визначено основні 

моделі розрахунку ймовірності банкрутства та проведено розрахунок 

ймовірності банкрутства ПП «Хлібозахист» з використанням фінансової 

звітності за 2019-2021 роки. 
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 На сьогоднішній день, враховуючи події, що відбуваються на території 

України, усім керівникам підприємств важливо постійно проводити моніторинг 

показників фінансової стабільності, розраховувати ймовірність настання 

банкрутства та розробляти стратегічні плани заради уникнення кризової 

ситуації на підприємстві. Неспроможність підприємством виконати свої 

фінансові зобов’язання свідчить про його банкрутство. Існує багато моделей 

оцінювання ймовірності банкрутства, однак усі вони різні, адже базуються на 

дослідженні різних підприємств. Саме тому, керівнику варто приділити 

достатньо уваги вибору моделі, що буде відповідати його підприємству. 

 Поняттю банкрутства та розрахунку його ймовірності присвячено значну 

кількість робіт зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема  О. Терещенка, І. 

Бланка, Е. Альтмана, Р. Таффлера, А. Матвійчука, Г. Спрінгейта, Р. Ліса, Є. 

Андрущака, П. Уокера, Е. Короткова, Р. Кроуза, М. Спенса, А. Сміта, Т. 

Бартона, Л. Лігоненка та інших. 

 У Законі України «Про банкрутство» термін банкрутство пояснюється як 

встановлений судовим органом стан підприємства, у якому воно не здатне 

поновити свою платоспроможність за допомогою санаційних заходів або 

мирової угоди, підприємство потребує ліквідації [1]. 

 І. Бланк банкрутство пояснює як визначену судом фінансову 

неспроможність підприємства виконувати вчасно свої зобов’язання перед 

кредиторами та бюджетом [2]. 

 Як пояснює А. Яблонська, банкрутство – це одна із юридичних підстав 

ліквідації підприємства, яка виявляється у неспроможності суб’єкта 

підприємницької діяльності задовольнити у встановлений для цього термін 

пред’явлені йому кредиторами вимоги і виконати зобов’язання перед 

бюджетом [3]. 
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 О. Терещенко про банкрутство говорить як наслідок глибокої фінансової 

кризи, система заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів 

[4]. 

 Оцінювання й прогнозування неплатоспроможності та ймовірності 

банкрутства підприємства дає змогу вчасно розпізнати ознаки кризи, виявити 

причини її виникнення та оперативно відреагувати з метою уникнення ризику 

або прискореного виходу з кризи з мінімальними втратами чи навпаки – 

використати ризик для отримання вигоди для підприємства. Причини 

банкрутства бувають зовнішні (різке скорочення попиту на продукцію та 

падіння цін на неї; підвищення цін на сировину, матеріали, енергоресурси; 

політична та соціально-економічна ситуація в державі; стихійні лиха) та 

внутрішні (несвоєчасна та неадекватна реакція на зміни в ринковому 

середовищі; нераціональна організаційна структура; недоліки у виробничо-

технічній та економічній політиці; помилки у виборі лінії та стратегії розвитку, 

широкомасштабних інвестиційних проектів, об’єктів діяльності). До основних 

моделей прогнозування та визначення ймовірності банкрутства відносять: 

 1. П’ятифакторна модель Е. Альтмана адаптована [5]: 

Z = 0,717К1 + 0,847К2 + 3,107К3 + 0,42К4 + 0,995К5 

де: К1 – середньорічна величина власних оборотних коштів / середньорічна 

вартість активів, показує ліквідність балансу;  

К2 – чистий прибуток (збиток) / середньорічна вартість активів, характеризує 

рівень фінансового важеля;  

К3 – прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування / 

середньорічна вартість активів, характеризує ефективність операційної 

діяльності;  

К4 – середньорічна вартість власного капіталу / середньорічна величина 

зобов’язань, показує структуру капіталу;  

К5 – чистий дохід (виторг) від реалізації / середньорічна вартість активів, 

показує оборотність капіталу. 

 2. Модель Дж. Таффлера і Г. Тішоу [6]: 



521 
 

Z=0,53F + 0,13D + 0,18C + 0,16D 

де А – операційний прибуток / короткострокові зобов’язання;  

В – оборотні активи / загальна сума зобов’язань;  

С – короткострокові зобов’язання / загальна вартість активів;  

D – виторг від реалізації / загальна вартість активів. 

 3. Коефіцієнт У. Бівера [7]: 

КБ = (ЧП – НА) : (ДЗ + ПЗ), 

де ЧП – чистий прибуток;  

НА – нарахована амортизація;  

ДЗ – довгострокові зобов’язання;  

ПЗ – поточні зобов’язання. 

 4. Модель О. Терещенка: 

Z=1,5×Х1+0,08×Х2+10×Х3+5×Х4+0,3×Х5+0,1×Х6 

де Х1 – грошовий потік / зобов’язання;  

Х2 – валюта балансу / зобов’язання;  

Х3 – прибуток / валюта балансу;  

Х4 – прибуток / виручка від реалізації;  

Х5 – виробничі запаси / виручка від реалізації;  

Х6 – оборотність основного капіталу (виручка від реалізації / валюта балансу). 

 5. Модель Г. Спрінгейта: 

Z=1,03×Х1+3,07×Х2+0,66×Х3+0,4×Х4 

де Х1 – робочий капітал / загальна вартість активів;  

Х2 – прибуток до сплати податків і відсотків / загальна вартість активів;  

Х3 – прибуток до сплати податків / короткострокові зобов’язання;  

Х4 – обсяг продажів / загальна вартість активів. 

 Кожна з наведених моделей має свої переваги та недоліки. Крім того, 

можна використати декілька моделей, це дозволить визначити фінансову 

стійкість підприємства та підвищить результативність проведеного аналізу. 

 Приватне Підприємство «Хлібозахист» – це мікропідприємство, що 

займається наданням послуг з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, 
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дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю) та 

наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна. Враховуючи вищесказане ми можемо обрати модель Е. Альтмана, яка 

підходить до малих підприємств та розраховується за формулою: 

Z = 6,56 * Х1 + 3,26 * Х2 + 6,72 * Х3 + 1,05 * Х4 

де Х1 – оборотний капітал / активи; 

Х2 – нерозподілений прибуток / активи; 

Х3 – прибуток до оподаткування / активи; 

Х4 – власний капітал / зобов’язання. 

 Якщо Z < 1,1 – підприємство скоріше за все стане банкрутом; 

 Якщо 1,1 < Z < 2,6 – низька ймовірність банкрутства підприємства; 

 Якщо Z > 2,6 – нестабільна ситуація, ймовірність настання банкрутства 

підприємства невелика, але і не виключена. 

 Відповідно до цього розраховуємо Х1, Х2, Х3, Х4 використовуючи 

фінансовий звіт ПП «Хлібозахист» за 2019-2021 роки: 

Х1 = (640,3 – 573,5) / 749,1 = 0,09 

Х2 = 145 / 626,4 = 0,23 

Х3 = 14,9 / 626,4 = 0,02 

Х4 = 640,3 / 108,8 = 5,88 

Z2019 = 6,56 * 0,09 + 3,26 * 0,23 + 6,72 * 0,02 + 1,05 * 5,88 = 7,65 

Х1 = (518,4 – 469,9) / 626,4 = 0,08 

Х2 = 23,1 / 626,4 = 0,04 

Х3 = -121,9 / 626,4 = -0,19 

Х4 = 518,4 / 108,0 = 4,8 

Z2020 = 6,56 * 0,08 + 3,26 * 0,04 + 6,72 * (-0,19) + 1,05 * 4,8 = 4,42 

Х1 = (555,1 – 437,2) / 690,9 = 0,17 

Х2 = 59,8 / 690,9 = 0,09 

Х3 = 36,7 / 690,9 = 0,05 

Х4 = 555,1 / 135,8 = 4,09 

Z2021 = 6,56 * 0,17 + 3,26 * 0,09 + 6,72 * 0,05 + 1,05 * 4,09 = 6,04 
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 Відповідно до зроблених розрахунків можна сказати, що ситуація на 

підприємстві нестабільна, ймовірність настання банкрутства незначна, однак 

все ще можлива. У 2019 році показник Z становив 7,65, але у 2020 році він 

знизився до 4,42 – це означає, що на підприємстві виникли певні фінансові 

складності. Проте у 2021 році ми спостерігаємо зріст цього показника до 6,04, 

що вказує на ефективне управління процесами функціонування підприємством. 

Варто зауважити, що результатом об’єднання зусиль бізнесу, влади та громади 

області є створення відповідної інфраструктури підтримки розвитку малого та 

середнього підприємництва, а також важливою передумовою формування 

сприятливого бізнес-середовища [9].  

 Провівши дане дослідження можна зробити висновок, банкрутство – це 

стан підприємства, у якому воно не здатне відновити свою платоспроможність. 

Необхідно пам’ятати, що моделі розрахунку ймовірності банкрутства не 

підходять для будь-яких підприємств. Для розрахунку ймовірності банкрутства 

ПП «Хлібозахист» було обрано модель Е. Альтмана, яка призначена для малих 

підприємств та визначили, що підприємство має невисоку ймовірність 

банкрутства та всі показники мають тенденцію зростання. 
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У статті розглянуто інноваційні моделі менеджменту, а саме аутсорсинг та 

бенчмаркінг. Наведено класифікацію переваг та недоліків двох вищезазначених 
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методів, а також окреслено труднощі, з якими можуть стикатися підприємці 

під час впровадження новітніх технологій та концепцій корпоративного 

управління. 

Ключові слова: аутсорсинг, бенчмаркінг, впровадження сучасних управлінських 

технологій, інновація, концепція управління, технологія управління. 

Впродовж останніх років у сучасному суспільстві з'являються все більше 

нових сучасних управлінських концепцій та методів управління 

підприємствами, організаціями та бізнесом. Одним з найважливіших питань є 

координування бізнес-процесів, так як вони безпосередньо впливають на 

функціонування будь-якої компанії, її конкурентоспроможність та 

ефективність. Європейська інтеграція України є однією з рушійних сил для 

інноваційного шлях розвитку менеджменту, який передбачає обов'язкове 

впровадження нових технологій в управління підприємствами та ставить цю 

задачу перед керівниками [1]. Необхідність поліпшення 

існуючих  механізмів та технологій управління зумовлена глобальними 

тенденціями розвитку економіки. З метою вирішення найбільш актуальних 

проблем, що існують на певному підприємстві, потрібно застосовувати 

узгоджені із стратегією та культурою цієї організації системи управління 

персоналом [4]. Саме тому виникає гостра необхідність застосувати інноваційні 

управлінські технології в умовах української економічної системи, що зазнала 

суттєвих втрат під час повномасштабної війни, так як саме впровадження таких 

технологій може стимулювати економічний розвиток підприємств 

безпосередньо за умов воєнного стану. 

Дослідженнями у галузі впровадження сучасних технологій управління 

займалися провідні українські вчені, такі як Г. І. Дідур, С. В. Дубінський, П. І. 

Коренюк, А. Б. Стратан та інші. Проведений аналіз теоретичної літератури та 

онлайн-джерел дозволив виокремити декілька інноваційних методів та систем 

управління, застосування яких стане найбільш актуальним в умовах воєнного 

стану та стагнації економіки, а саме бенчмаркінг та аутсорсинг. Окрім того, 

необхідність більш ґрунтовного аналізу інших управлінських технологій, таких 
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як керування цілями, менеджмент винятків та менеджмент через мотивацію й 

зумовила вибір даної теми. 
Метою статті є детальний аналіз переваг та недоліків технологій 

аутсорсингу та бенчмаркінгу як потенційно ефективних моделей управлінської 

діяльності, які можна буде застосовувати на українських підприємствах в 

умовах воєнного стану, переслідуючи ціль сталого економічного розвитку тієї 

чи іншої організації. Також у статті розглянуто труднощі, з якими можуть 

стикнутися підприємці при впровадженні таких моделей управління. 

Перш за все, потрібно розуміти суть понять «інновація», «концепція 

управління» та «технологія управління». Більше того, для ефективного 

впровадження інноваційних технологій управління доцільно усвідомлювати 

особливості та труднощі їх адаптації у національну економіку. Найбільш 

значущими особливостями є довготривалий термін розробки та подальшого 

тестування таких інновацій, обмежені можливості присвоєння результатів цих 

технологій та дуже тісний взаємозв'язок інновацій та локальних умов ведення 

бізнесу [4]. Під інновацією варто розуміти засіб удосконалення моделі 

управління організацією, метою якого є або досягнення підвищення якості 

продукції, або стійкий економічний розвиток організації. Впровадження 

подібних технологій напряму залежить від готовності підприємства інвестувати 

в людський капітал. Доцільно зауважити, що кожна організація наділена 

правом вибору індивідуального шляху впровадження інноваційних моделей 

управління, й тому не варто очікувати, що методи, які будуть ефективними для 

одного підприємства, будуть такими ж для будь-якого іншого. Цей шлях 

повинен забезпечувати оптимальний баланс між стабільністю і спадкоємністю 

підприємства, з одного боку, та оцінкою ризиків з іншого боку. Відповідно, 

робимо висновок, що не всі елементи діяльності окремого підприємства можна 

вдосконалити за допомогою інноваційних технологій, так як потенціал 

застосування таких методів та бізнес-моделей здебільшого зумовлений 

специфікою внутрішнього середовища компанії, в той час як можливість їх 
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реалізації та імплементації напряму залежить від зовнішніх факторів 

(наприклад, конкурентоспроможність або монополізація ринку) [2]. 

Як зауважує український дослідник П. І. Коренюк, будь-яка модель 

управління підприємством зосереджує основні зусилля на усуненні факторів, 

які перешкоджають підприємству чи організації дотримуватися планованої 

траєкторії розвитку. Однак, їх запровадження в українську економіку все одно 

потребуватиме адаптивних, гнучких моделей та проактивних підходів до їх 

застосування [4]. Окрім того, динамічність бізнес-середовища та постійні зміни, 

викликані початком глобальних криз, спричинених зовнішніми чинниками 

(наприклад, епідемія коронавірусу та мавпячої віспи, початок війни в Україні), 

змушують ретельно підбирати найбільш ефективні моделі управління бізнесом. 

Безперечно, найбільшої уваги будуть заслуговувати ті методи, які було успішно 

запроваджено у діяльність підприємств у зарубіжних країнах [3]. 

Управління є комплексом заходів, який включає планування, прийняття 

рішень, керівництво компанією, менеджмент ресурсів та кадрів, головною 

метою яких є найбільш ефективне досягнення запланованих результатів. В 

контексті аналізу різних моделей менеджменту та управління, доцільно надати 

дефініцію цього поняття. Технологія управління – це сукупність усіх факторів 

(як зовнішніх, так і внутрішніх), які можуть впливати на продуктивність та 

конкурентоспроможність підприємства та ефективність використання капіталу 

як соціально-економічного чинника регульованого розвитку компанії чи 

організації. Ці технології умовно поділяють на чотири групи, а саме: 

− базові, 

− ключові, 

− технології розробки, 

− інноваційні. 

Базовими називають ті технології, які вже застосовуються на конкретному 

підприємстві, але ще не надають конкурентних переваг. Ключовими 

технологіями є ті, які забезпечують низку певних переваг для компанії. Третя 

група включає розробку багатообіцяючих технологій, які доцільно буде 
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використовувати за декілька років. Остання група складається переважно з 

найновітніших технологій, які лише проходять експериментальні випробування 

та починають доводити свою ефективність або її відсутність [1]. 

Для кращого розуміння специфіки впровадження інноваційних технологій 

менеджменту необхідно розглянути концепцію управління. Єдиного наукового 

визначення досі цього поняття не існує, однак фахівці розуміють цей термін як 

провідну ідею способу менеджменту в певній компанії. Саме концепцію 

управління сприймають як універсальний інструмент для створення в рамках 

компанії умов для того, щоб адаптувати бізнес до потрібних змін, враховуючи 

думки працівників цієї організації. Серед концепцій управління варто 

виокремити наступні: 

− керування цілями, 

− менеджмент винятків, 

− менеджмент за результатами, 

− менеджмент через делегування повноважень, 

− менеджмент через участь в управлінні, 

− бенчмаркінг, 

− аутсорсинг, 

− менеджмент через мотивацію, 

− концепція динамічного менеджменту персоналу. 

Згідно думки Пітера Друкера (Peter Ferdinand Drucker), менеджмент за 

результатами доцільно застосовувати тоді, коли підприємства є збитковими, а 

прибуток знаходиться поза їх межами. Цей метод постає джерелом найбільшого 

прибутку для організації, однак його можуть використовувати лише великі 

корпорації (наприклад, Nestle або Samsung, які виробляють багато видів різної 

продукції). Метод менеджменту через участь в управлінні передбачає 

включення підлеглих у процес управління бізнесом та їх вплив на прийняття 

важливих рішень [1]. Концепція менеджменту через мотивацію зумовлює 

розробку механізму стимулювання діяльності працівників з обов'язковим 
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урахуванням раніше досягнутих результатів, що буде сприяти поступовому 

зростанню зацікавленості у цілях організації та позитивно впливатиме на 

збереження її висококваліфікованого кадрового потенціалу [4]. 

Більш детального аналізу заслуговує такий управлінський інструмент, як 

аутсорсинг. Він дозволяє всебічно вдосконалювати процес управління 

персоналом та є ефективним засобом зниження видатків підприємства. 

Аутсорсинг є однією з форм кадрового управління, що передбачає скорочення 

кількості штатного персоналу компанії-замовника послуг з його подальшою 

інтеграцією у організацію, яка надає послуги (провайдера). Саме така модель є 

ідеальною як для компаній-стартапів, які відмовляються від впровадження 

інноваційних моделей управління або ще неспроможні виконувати певні 

управлінські функції, так і для великих підприємств, котрі потребують 

реструктуризації. До основних переваг цієї концепції управління відносять 

суттєве зниження видатків для підприємства, яке використовує цю технологію, 

можливість ефективнішого залучення ресурсів (як матеріальних, так і 

соціальних) для досягнення інших цілей компанії, можливість рівномірного 

поділу ризиків та раціоналізацію застосування наявного капіталу [3]. Основним 

мотивуючим чинником для замовників аутсорсингу є заміщення ресурсами 

інших компаній відсутніх або нерозвинутих власних компетенцій для швидкого 

та ефективного досягнення бізнес-плану або стратегічної цілі. Аутсорсинг 

дозволяє скоротити видатки підприємства на 20-50% та виступає елементом, 

який може збільшити гнучкість, маневреність компанії, що сприятиме більш 

швидкій адаптації до умов ринку.  

Оскільки однією з ключових запорук успішної діяльності є інтерес 

працівників та керівництва [5], то необхідно розуміти, що застосування 

аутсорсингу не буде ефективним за умови відсутності підтримки персоналу. 

Важливо повідомити працівникам про переваги аутсорсингу для конкретного 

підприємства, потрібно також проінспектувати внутрішнє та зовнішнє 

середовища компанії, визначити та сформулювати цілі для залучення аутсорс-

фахівців та визначити низку бізнес-процесів, виконання яких можна доручити 
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іншим організаціям. Завершальним етапом підготовки до залучення такої 

моделі управління є реалізація аутсорсингового проєкту. 

Основними недоліками аутсорсингу є декілька аспектів, пов'язаних саме з 

соціальними ресурсами, а саме можливість виникнення відчуття образи у 

працівників компанії за відсутності роз'яснень з боку керівництва, потенційний 

ризик зниження мотивації та якості продукції та у деяких випадках навіть 

можливість розмиття іміджу компанії [3]. 

На нашу думку, ефективним інструментом економічного зростання 

підприємства в умовах воєнного стану може бути і технологія бенчмаркінгу. 

Це – модель управління, яка передбачає порівняння власних рішень зі 

стратегіями компаній-конкурентів. Лише систематичний підхід до застосування 

такого методу допоможе підприємству досягти очікуваних результатів. 

Бенчмаркінг є аналітичним порівнянням методів керівництва, зіставленням 

продуктів з аналогічними у конкурентів, які послуговуються більш 

ефективними технологіями менеджменту. Девіз цієї концепції управління 

можна охарактеризувати як «навчання на чужих успіхах краще, ніж на власних 

помилках». Ця технологія схожа з науковими дослідженнями, оскільки теж має 

власний об'єкт та предмет. Об'єктом бенчмаркінгу може стати будь-яка 

діяльність компанії, від виробничих процесів до маркетингового 

позиціонування. Предметом цієї технології можуть бути або процеси обробки 

даних, або особливості обслуговування клієнтів. Процес бенчмаркінгу включає 

декілька етапів, а саме вибір предмета порівняння, підбір компаній-конкурентів 

для порівняння, збір даних, створення стратегії для визначення майбутніх 

результатів, імплементація покращень та контроль результатів. Для успішного 

порівняльного аналізу потрібно застосовувати лише перевірені та надійні 

джерела інформації про продукти конкурентів, що робить впровадження такої 

технології управління більш складною, ніж аутсорсинг. 

Також варто зауважити, що фахівці класифікують бенчмаркінг на три 

види, а саме: 

− внутрішній, 
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− конкурентний (також відомий як зовнішній), 

− функціональний. 

Багатопрофільні підприємства можуть застосовувати досвід конкурентів, і 

це буде прикладом внутрішнього бенчмаркінгу. Конкурентний тип 

бенчмаркінгу можна застосовувати тоді, коли потрібно провести ґрунтовний 

аналіз суперників в певній ніші ринку. На відміну від двох попередніх типів, 

функціональний бенчмаркінг не можна застосовувати в торгівлі, оскільки він 

передбачає лише порівняльний аналіз функцій ведення бізнесу. До найбільш 

значущих переваг бенчмаркінгу можна віднести мінімізацію витрат 

підприємства та загальне підвищення конкурентоспроможності організації. 

Однак, недоліками є збільшення витрат на доступ до інформації про 

конкурентів, а також комплексний та складний аналіз цих даних [1]. 

Отже, аутсорсинг в умовах воєнного стану є більш ефективним засобом 

досягнення економічної стабільності українських підприємств, оскільки зараз 

велика кількість робочої сили не має змоги працювати на довоєнному рівні 

через різні причини, серед яких переміщення соціального ресурсу, знищення 

матеріально-технічної бази багатьох підприємств, масові скорочення та різке 

зростання цін. Також у статті проаналізовано труднощі, з якими можуть 

стикнутися підприємці, які прагнуть практикувати впровадження інноваційних 

технологій управління. 

Подальші розробки у цій галузі залишатимуться актуальними, оскільки 

потрібно чітко усвідомлювати та розуміти важливість стабілізації української 

економіки під час війни та у післявоєнний період. Відповідно до цього, 

доцільно проводити апробації вищезгаданих технологій управління 

підприємствами та займатися детальним аналізом ефективності інших моделей, 

які можна застосовувати в українських реаліях ведення бізнесу. 
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тобто лояльність споживачів. Стаття демонструє, які методи впливу на 

споживача обирає підприємство та наскільки вони ефективні. Розкрито 

основну місію ТОВ «Європейські екопродукти» та проаналізовано, на якому 

етапі лояльності до споживача знаходиться підприємство на сьогодні. 

Досліджено концепцію бренд-менеджменту підприємства ТОВ «Європейські 

екопродукти» та її удосконалення. 

 Ключові слова: брендинг, стратегія бренд-менеджменту, сучасний бренд, 

торговельне підприємство, лояльність споживачів, місія бренду.  

Постановка проблеми. Для торговельного підприємства важливим є 

зайняття лідируючих позицій на ринку, а тому систематично компанії шукають 

інструменти для задоволення власних потреб. Одним із таких унікальних та 

дієвих інструментів власне для задоволення цих потреб є брендинг. На 

сьогоднішній день бренд займає найперші місця в просуванні торговельного 

підприємства. Зараз існує така тенденція: мати бренд та бути ним – це круто, 

успішно та популярно. Саме тому важливо досліджувати питання брендингу 

торговельного підприємства систематично та удосконалювати стратегії бренд-

менеджменту. Чому все-таки значущим елементом виступає бренд в 

середовищі торговельних підприємств та які стратегії і методи потрібно 

застосовувати компанії для ефективного просування на ринку та залучення 

аудиторії?  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема брендингу є досить 

актуальною на сьогоднішній день, а тому її досліджують чимало науковців 

серед яких Антропова Е., Савчук А. М., Боєнко О. Ю., Севрук І. М., а також 

даним питанням займаються й іноземні дослідники: К. Келлер, Т. Амблер, Ф. 

Котлер та інші, які зробили важливий внесок у вивченні бренд-менеджменту. 

Тобто це доводить те, що дане питання досить актуальне і зупинятися на його 

дослідженні не варто.  

Мета дослідження. Головною метою даної статті є показ стратегій 

брендингу та удосконалення методів, яке використовує торговельне 

підприємство ТОВ «Європейські екопродукти», доказ того, що саме бренд є 
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тим унікальним інструментом, який допомагає компанії зайняти лідируючі 

позиції на ринку. Одна з цілей дослідження – показати як бренд, що має власну 

та чітку місію, може отримувати лояльність споживачів, як брендинг впливає 

на ТОВ «Європейські екопродукти» та чи може взагалі існувати компанії без 

бренд-менеджменту. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Досліджуючи питання брендингу, науковці висвітлюють основні проблеми цієї 

теми, не занурюючись у глибину цього питання. Аналіз стратегій та 

удосконалення бренд-менеджменту ТОВ «Європейські екопродукти» не був 

досліджений повною мірою, тому дана тема є досить актуальною на даний час. 

Це дає змогу більше вивчити, проаналізувати дане питання та більш широко 

розкрити його. 

Насправді, досить мало є науковців, які досліджували питання саме 

стратегій та удосконалення методів бренд-менеджменту ТОВ «Європейські 

екопродукти», а отже ця тема висвітлена лише частково, що дозволяє глибоко 

проникнути та широко охопити її та яка потребує подальшого дослідження.   

Виклад основного матеріалу. Управління брендом — це компонент 

брендингу, який передбачає підтримку та покращення продуктів, послуг і 

сприйняття бренду. Управління брендом, якщо його практикувати правильно, 

дає важелі витрат, підвищує лояльність клієнтів і створює значущу обізнаність 

про бренд. А також здійснює відносини клієнта в процесі покупки. Кожна 

компанія повинна мати стратегію бренд-менеджменту для того аби залучати 

якомога більше клієнтів. 

Управління брендом — це тривалий процес. Щоб мати постійний успіх, 

потрібні узгоджені зусилля для забезпечення динамічного брендингу. Стратегія 

бренд-менеджменту – важливий елемент , який допомагає компанії рухатися в 

правильному напрямку та досягати поставлені цілі. Добре розроблена стратегія 

бренду може допомогти покращити  бізнес різними способами, наприклад, 

зв’язатися з потребами та емоціями споживачів і дозволити  досягти успіху в 
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конкурентному середовищі. На рисунку 1 зображені ключові елементи стратегії 

бренд-менеджменту. 

 
Рисунок 1 – Елементи стратегії бренд-менеджменту 

Сформовано автором на основі [4] 

 

Компанія ТОВ «Європейські екопродукти» займається роздрібною та 

гуртовою торгівлею європейських продуктів в мережі магазинів 

«MOZZARELLA» [11]. Підприємство клієнтоорієнтоване, а отже основну увагу 

приділяє споживачеві та застосовує методи для його залучення. У своїй роботі 

застосовує стратегію, орієнтовану на тип цільового споживача. Така стратегія 

зазвичай використовується для просування широкої номенклатури продукції, 

призначеної для широкого кола споживачів. В основі стратегії – чітке 

сегментування ринку, що в умовах динамічних змін ринкового середовища і 

змінах профілів споживачів може стати обмежуючим фактором розвитку 

бренду [12]. 

Як зазначалося раніше, для того аби підприємство дійсно було брендом, а 

не просто виробничою компанією, важливо створити її місію. Один із способів, 

яким бренди намагаються виділитися в поточних умовах, одночасно 

використовуючи емоційну складову – це брендинг на основі місій.  Місія ТОВ 
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«Європейські екопродукти» − зробити доступною європейську якість продуктів 

для споживачів [11]. 

Для того щоб бренд був брендом важливо для підприємства мати цінності. 

Це допомагає компанії стати ближче до людей та більш зрозумілою 

споживачам. Основні цінності ТОВ «Європейські екопродукти»: 

1. якість обслуговування; 

2. чесність; 

3. робити доступною європейську якість; 

4. створювати комфорт у магазинах розповсюдження товарів. 

Саме такі цінності допомагають компанії отримувати лояльність 

споживача та залучати все більше нових клієнтів. 

ТОВ «Європейські екопродукти» не стоїть на місці, а намагається постійно 

розвиватися. Компанія активно веде соціальні мережі, робить різні розіграші та 

має власний додаток. Ці всі методи допомагають виходити її на новий рівень та 

збільшувати кількість клієнтів. Вони ефективно впливають на обізнаність 

споживачем про підприємство. Дійсно, магазини «MOZZARELLA» (в них 

здійснюється реалізація продукції) добре відомі у м. Хмельницький. Було 

проведене невелике дослідження, в ході якого було виявлено, що 8 з 10 

опитуваних осіб чули коли-небудь про магазин, 6 з 10 людей регулярно роблять 

покупки в ньому. Це говорить про популярність даного магазину та те, що йому 

довіряють. 

На сьогоднішній день існує велика конкуренція на ринку. Для того аби 

займати лідируючі позиції на ринку важливо виділятися серед інших компаній. 

В наш час бренд цінується індивідуальністю. Це та відмінна риса, яка емоційно 

впливає на споживача та підсвідомо утримує його. Індивідуальністю компанії 

ТОВ «Європейські екопродукти» є реалізація досить рідкісних європейських 

продуктів , які нелегко знайти у звичайних продуктових магазинах. Саме ця 

риса виділяє компанію з-поміж конкурентів.  

Для компанії важливо завжди розвивати бренд-менеджмент  та усувати 

недоліки в роботі, змінювати стратегії в процесі функціонування або ж 
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доповнювати її. Це важливо для того аби бути актуальним та сучасним 

брендом. Для ТОВ «Європейські екопродукти» потрібно переглянути та 

доповнити функції додатку. Однією із таких функцій може бути функція 

«замовлення через додаток». На мою думку, це досить зручна функція, оскільки 

йде мова про комфорт та економію часу клієнта. А якщо задоволений клієнт, то 

це чудовий знак, адже це одна із головних цілей підприємства.  

Чудовим доповненням до стратегії, що орієнтована на тип цільового 

споживача, на мій погляд, може бути стратегія участі у суспільному русі. В 

основу цієї стратегії покладені емоції, проте не особистісні, а соціальні (бути 

приналежним до суспільства). Дана стратегія допоможе охопити величезну 

кількість аудиторії, яка дізнається про компанію, які в свою чергу можуть стати 

потенційними клієнтами.  

Компанії ТОВ «Європейські екопродукти» необхідно показати свою місію, 

транслюючи її через усі можливі та ефективні канали, щоб у потенційного 

покупця з’являлося лояльне ставлення до товару як тільки він побачить його 

деінде, іншими словами, торкнутися самих глибин споживача. І однією із 

головних порад є порада бути відданим своїй справі. Бо як казав Річард 

Бренсон: «Брендинг вимагає відданості; відданість безперервному 

переосмисленню». 

Висновки. Отже, ТОВ «Європейські екопродукти» − сучасна компанія, яка 

займається реалізацією європейських продуктів. Вона використовує сучасні 

методи просування та дієві стратегії бренд-менеджменту. Для кращого 

результату, підприємству варто звернути увагу на доповнення додатку деякими 

функціями, скорегувати стратегію брендингу та бути відданими своїй справі. 

Щоденно брендинг проходить етап удосконалення, що допомагає компаніям ще 

ближче бути до споживача. Зараз однією із головних тенденцій розвитку 

брендингу торговельного підприємства є формування прихильників бренду, 

зростання ступеня довіри до нього, а також створення позитивного іміджу, що є 

неабиякою перевагою у конкурентному середовищі. Тому важливо бути на часі 

та використовувати сучасні методи, які створюються. 
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CRM-СИСТЕМА ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто можливість удосконалення менеджменту 

агропідприємства за рахунок використання CRM-систем. На прикладі 

Бітрікс24 розкрито вплив даних систем на удосконалення взаємодії з 

клієнтами та прийняття управлінських рішень. Визначено переваги 

застосування даної системи в роботі. Окреслено вплив Бітрікс24 на роботу 

підприємства.  

Ключові слова: менеджмент, агропромисловість, інструменти удосконалення, 

CRM-система, програмне забезпечення, Бітрікс24. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими та практичними завданнями. Технологічний прогрес змушує 

підприємства переходити на сучасні інструменти управління для збереження 

конкурентоспроможності. Агропромисловість не є виключенням. Сьогодні для 

якісної та вчасної реалізації діяльності, комунікації з клієнтами і управління 

персоналом потрібні новітні рішення. 

Тема є актуальною, тому що більшість агрофірм знаходяться в сільській 

місцевості і ще не мають інструментів удосконалення менеджменту. Саме тому 

сучасні підприємства при прийнятті управлінських рішень, активно 

застосовують системи класу CRM, а саме Бітрікс24. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тему удосконалення системи 

менеджменту агропідприємств з допомогою сучасних інструментів розглядали 

такі вчені: П. Грінберг, Д.В. Дорошкевич, О.Г. Кубай, К.В. Мазур, А. Пейн, О.І. 

Сідляр, Л.О. Чорна та інші. В умовах прогресуючої економіки дана тематика 

залишатиметься актуальною завжди. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження впливу CRM-

системи Бітрікс24 на управлінську діяльність агропідприємства, визначити 

основні переваги, які отримує підприємство від користування даною системою. 

Виклад основного матеріалу. Основною метою будь-якого підприємства 

є отримання прибутку. Маючи перевагу перед конкурентами можна отримати 

більше грошей. Оперативність роботи з клієнтами та між робочими кадрами 

може стати значною перевагою та бути забезпечена таким сучасним 

інструментом менеджменту як CRM-система. 

Визначення CRM розшифровується як Customer Relationship Management, 

що означає «управління взаємовідносинами з клієнтами» і відноситься до всіх 

стратегій, методів, інструментів і технологій, які використовує бізнес для 

розвитку, утримання і залучення клієнтів. Customer Relationship Management - 

це особливий підхід до ведення бізнесу, при якому на перше місце діяльності 

компанії ставиться клієнт.  

Основна мета впровадження CRM-стратегії - створення єдиної екосистеми 

по залученню нових і розвитку існуючих клієнтів [1]. 

CRM-системою можна вважати будь-який варіант контролю й обліку, що 

допоможе поліпшити взаємодію з клієнтами. Навіть якщо ви ведете історію 

дзвінків і контактів на папері чи в Excel – це теж можна вважати CRM-

системою, якщо розроблена схема ефективно діє і дозволяє вести облік усіх 

контактів у деталях. Хоча, звісно, такі методи ведення обліку «родом із 

минулого», бо в сучасному світі без ефективної автоматизації складно уявити 

собі роботу бізнесу. А тому, коли говорять про CRM-систему, зазвичай мають 

на увазі спеціальне програмне забезпечення [2]. 

Згідно опитування Marketer.ua [3] в ТОП найпопулярніших CRM-систем в 

Україні входять:   

− Bitrix24;  

− Amo CRM;  

− Microsoft Dynamics;  

− Pipedrive;  



541 
 

− HubSpot.  

Найбільшу популярність має сервіс Бітрікс24, його використовують 50% 

респондентів. 

Ключові можливості CRM-системи Бітрікс24: 

− управління бізнес-процесами; 

− управління робочим часом; 

− оптимізація комунікацій всередині компанії; 

− аналітичні можливості CRM-системи; 

− управління інформацією про клієнтів; 

− планування та контроль продажів; 

− управління продажами; 

− автоматизація маркетингу в CRM програмах; 

− управління продуктовим портфелем; 

−  автоматизація документообігу [1]. 

Більшість сучасних підприємств використовують для роботи різні 

програмні забезпечення. Аграрний напрямок – не виняток і також потребує 

сучасного підходу, однак лиш невелика частка підприємств перейшла або 

планує перейти до використання нових технологій. 

Аграрний бізнес передбачає багато процесів, що потребують часу. У 

зв'язку з чим більше заробляє той, хто працює оперативніше. Використання 

CRM - це рішення, що дозволить бути на крок попереду конкурентів. 

Впровадження CRM-системи дозволяє: 

− ефективно вести клієнтську базу; 

− підвищити ефективність менеджерів; 

− ставити та контролювати виконання завдань співробітниками у 

строк; 

− контролювати робочий час працівників; 

− стежити за ключовими показниками ефективності компанії (KPI); 

− вести складський облік; 
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− автоматизувати бізнес; 

− збільшити прибуток; 

− оптимізувати витрати; 

− зберігати та передавати документи; 

− планувати справи та отримувати повідомлення; 

− вести безпечний онлайн-чат із співробітниками всередині CRM [4]. 

В цілому Бітрікс24 в якості інструменту для прийняття управлінських 

рішень можна представити у вигляді схеми (рис. 1).  

 
Рисунок 1. - Процес формування управлінського рішення на основі 

застосування Бітрікс24 [5]. 

На основі досліджень з даної теми можна сказати, що після впровадження 

Бітрікс24 на підприємстві ТОВ «Промінь Поділля» будуть доступні такі 

можливості, як:  

– ефективна взаємодія між різними відділами завдяки єдиному порталу 

комунікацій;  

– запровадження єдиної бази контрагентів, що покращить якість та 

швидкість взаємодії з клієнтами та постачальниками;  

– визначення найбільш прибуткових напрямків та фокусування не них;  
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– покращення відносин між керівництвом та колективом за рахунок 

урахування думки останніх;  

– полегшення контролю за персоналом і, як наслідок, збільшення 

продуктивності робітників; 

– взаємодія персоналу з клієнтом без посередників, що підвищить 

задоволеність обох сторін; 

– автоматизація бізнес-процесів, що збільшить ефективність роботи та 

призведе до росту прибутку;  

– автоматизація обробки заявок клієнтів, що суттєво економить час і 

підвищує прибуток;  

– інвентаризація обладнання; 

– облік посівних площ; 

– планування врожаю. 

Висновки з даного дослідження. Система Бітрікс24 шляхом автоматизації 

більшості бізнес-процесів та контролю персоналу дозволяє менеджменту 

організації приймати управлінські рішення оперативніше, а отже стало 

можливим суттєве скорочення циклу реалізації продукції, а також зниження 

комерційних витрат підприємств. 

Упровадження CRM-системи сприяє більш ефективному веденню бізнесу, 

у тому числі аграрного, а також відкривають нові можливості та ринки. Тому ця 

тема є актуальною для підприємства ТОВ «Промінь Поділля». 
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Конкурентоздатність є важливим аспектом, що має бути врахований при 

розробці маркетингової стратегії.  Встановлено діалектику взаємозв'язку 

конкурентоспроможності підприємства і стратегічного управління 
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підприємством, практику внутрішньокорпоративного планування, що 

унеможливлює  розмежування маркетингу й управління, маркетингу й 

виробництва. Ці функції стають все тісніше поєднаними. 

Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі 

еволюції маркетингу та управління, визначенні імператив управління 

стратегічним маркетингом, що дозволяє сучасне уявлення про стратегічний 

маркетинг. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретико-

методологічну основу дослідження склали наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів в області аналізу конкурентоздатності підприємства, 

методів його оцінки, а саме: Балабанової І. В., Балабанової Л. В., 

Громової О. Є., Кривенка Г. В., Лагутіна В. Д., Осовської Г. В., Поліщук І. І., 

Романенка В. А., Уманціва Ю. М., Фатхутдінова Р. А. Проте, потребують 

подальшого уточнення та дослідження проблеми конкурентоспроможності з 

точки зору маркетингового підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному світі стрімкого 

розвитку технологій, підприємства стикаються зі значними труднощами, щоб 

зацікавити покупців. Покупці почали виявляти все більшу самостійність та 

незалежність під час вибору товарів чи послуг, тому підприємствам стає дедалі 

важче вплинути на їхній вибір. Таким чином, посилення авторитету покупця 

викликало необхідність збільшення конкурентоздатності підприємств. Тому 

підприємствам, які хочуть завоювати ринок та залишатися в лідерах, мають 

розглядати та застосовувати багато видів маркетингових стратегій. 

Використання певної маркетингової стратегії допоможе підприємству довести 

цільовому ринку переваги та особливості свого товару, а правильна 

маркетингова стратегія повідомить про загальну цінність для свого клієнта. 

Будь-яка стратегія полягає насамперед у виборі цілей і завдань 

підприємства. При цьому цей вибір не завжди є цілком об'єктивним і 

аналітичним. Як слушно зауважуив Річард Румельт [1], «стратегія – це певне 

упорядкування політики фірми, яке несе на собі тягар минулих уподобань і 
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переваг ключових фігур у керівництві компанії». Аналізуючи процес створення 

стратегії підприємства, необхідно відзначити два умовно різних підходи: 1) 

планування – як суть процесу формування стратегії; 2) формування стратегії – 

як логічний інкременталізм (покрокове збільшення, за Дж. Куїнном) [2]. Варто 

зауважити, що Дж. Куїнн протиставляє класичний формально-плановий підхід 

до процесу розробки стратегії, який заснований насамперед на жорсткій системі 

кількісних показників, і логічний інкременталізм, який розуміємо як 

еволюційний характер розробки стратегії, коли еволюція реальних стратегій 

відбувається паралельно з розвитком внутрішніх рішень і зовнішніх подій [2]. 

Маркетингова стратегія допомагає підприємству визначити найкращих 

клієнтів, зрозуміти їхні потреби та впровадити найефективніші маркетингові 

методи. 

Стратегія маркетингу − це такий засіб, який має певний вплив на 

споживача, і здатний задовольнити його потреби за допомогою комплексу 

маркетингу. Розробка маркетингової стратегії є необхідним завданням для 

будь-якого бізнесу. Без цього всі зусилля фірми щодо залучення клієнтів 

можуть виявитися марними й неефективними. 

Основною метою стратегії має бути переконання, що товари та послуги, 

які виробляють чи пропонують на підприємстві, відповідають потребам 

клієнтів, а також побудова розвитку довгострокових та вигідних відносин із 

цими клієнтами. Щоб досягти цього, компанія має створювати гнучку 

стратегію, яка може реагувати на зміни у сприйнятті та попиті клієнтів. Це 

також сприятиме визначенню цілей нових ринків, на які фірма взмозі успішно 

націлитись. 

Щоб створити дієву маркетингову стратегію, потрібно здійснити ряд 

етапів. На першому етапі слід здійснити «пошук цільового клієнта». Перший 

етап у побудові маркетингової стратегії − це знати, для кого розробляється, 

наприклад, реклама. Це гарантує зосередженість маркетингових зусиль, 

унаслідок чого фірма отримає вигоду. Один із поширених способів зробити це 

− створення образу покупця. Створюючи конкретний образ покупця, фірма 
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може бути впевнена, що продає рекламу людям, які дійсно цікавляться тим, що 

пропонує фірма. В іншому випадку маркетингова стратегія матиме низьку 

ефективність, що призведе до зниження попиту; 

На другому етапі – «дослідження конкурентів» полягає в тому, що навіть 

якщо наразі в конкретному секторі ринку існує лише один бренд, то з часом 

фірма всеодно зіткнетеся з певною конкуренцією. Існує висока ймовірність 

того, що конкуренти матимуть власні уявлення про найкращий спосіб 

залучення клієнтів, тому важливо знайти час для проведення маркетингових 

досліджень конкурентів. Сенс проведення аналізу конкурентів полягає в тому, 

щоб допомогти підприємству зрозуміти, що воно може робити краще, ніж 

решта підприємств-конкурентів; 

На третьму етапі – «виборі каналів» на сьогодні існує багато способів, за 

допомогою яких маркетингове повідомлення може дійти до потенційних 

клієнтів. Можна скористатися традиційним способом і розмістити рекламу в 

газетах та на бігбордах або ж спробувати сучасніші тактики, наприклад, SEO та 

маркетинг змісту (контент-маркетинг). Які б шляхи не обрало підприємство, 

необхідно визначити, якими каналами користуватися, щоб перетворити 

аудиторію на потенційних клієнтів [3].  

Є досить багато елементів маркетингових стратегій, які допомагають у її 

створенні та впровадженні. На рисунку 1 зображено ключові елементи 

маркетингової стратегії. 

 
Рисунок 1 − Основні елементи маркетингової стратегії 
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У процесі систематизації різних думок науковців щодо маркетингових 

стратегій та їхніх складових елементів побудовано структурно-логічну схему 

основних елементів маркетингової стратегії (рис. 2), окремі елементи якої не лише 

повніше розкривають зміст поняття «маркетингова стратегія» як детального плану 

досягнення маркетингових цілей, але і слугують конкретними пунктами 

маркетингової стратегії підприємства.  

 
Рисунок 2 − Структура основних елементів маркетингової стратегії [5-8] 
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досягнення організації, її маркетингові цілі і вплив на їх реалізацію факторів 

зовнішнього середовища організації і власних внутрішніх можливостей . 

Висновки. Отже, встановлено основні еволюційно-етапні зв’язки 

стратегічного управління та маркетингу, відповідно до яких кожна фаза 

стратегічного управління є не тільки еволюцією, а й незалежним видом 

стратегій підприємства. У процесі свого становлення підприємство може 

пройти всі фази, може пропустити окремі з них, а якщо воно невелике і не має 

на меті розширення, то воно може зупинитися ще на перших фазах. Таким 

чином, стратегічний маркетинг утворився завдяки поєднанню маркетингового 

та стратегічного управління, тому він охоплює завдання та функції обох 

систем. 

Визначено, що розроблення підприємством конкурентної маркетингової 

стратегії не є уніфікованим і залежить від різних факторів: галузь, у якій 

працює підприємство, капітал та досвід фірми, конкуренти в цій галузі, 

креативний підхід кожного підприємства для того, щоб виділитися серед інших 

та інноваційний підхід, що мають бути узгоджені між собою. 
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Постановка проблеми. Управління персоналом займає провідне місце в 

системі управління будь-якого підприємства, визнається основним критерієм 

його успіху і розглядається як особливий вид діяльності, механізм і система 

науково-практичних заходів, методів і принципів керівництва людьми в 

організації. Від управління персоналом залежить не тільки виживання 

підприємства, але і найрізноманітніші характеристики суспільства в цілому. Від 

того, наскільки грамотно здійснюється процес управління персоналом, 

залежить успішність господарювання підприємства в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес соціально-економічних 

перетворень ініціював зростання дослідницького інтересу в цьому напрямку 

багатьох вітчизняних науковців, результатом якого стали роботи  С.І. Бандура, 

Д.П. Богині, О.А. Грішнової, В.М. Данюка, А.В. Калини, А.М. Колота,  І.Д. 

Крижка,  Н.Д. Лук’янченко, В.М. Нижника, І.Л. Петрової, М.В. Семикіної, О.М. 

Уманського, в яких обґрунтовано теоретико - прикладні аспекти системного 

підходу доуправління персоналом на підприємстві.  

Мета даної роботи полягає в розробці та обґрунтуванні практичних 

рекомендацій щодо підвищення ефективності системи управління персоналом 

підприємства.  

В теперішніх умовах виникає необхідність розроблення принципово 

нових підходів до пріоритетів цінностей в управлінні персоналом з 

усвідомленням того, що головним резервом підприємства є його працівники. 

Ефективне управління персоналом неможливе без створення на підприємстві 

атмосфери зацікавленості всіх працівників у досягненні загального успіху, 

формування відчуття причетності кожного до цих успіхів. В умовах ринкової 

економіки успіх чи невдача підприємств великою мірою залежить від творчої 

активності її персоналу, готовності брати на себе відповідальність за прийняті 

рішення, максимального виявлення трудового потенціалу кожного працівника.  

Системний підхід стає запорукою ефективного управління персоналом на 

підприємстві. На сьогоднішній день можна стверджувати, що недооцінка 

керівництвом ефективних сучасних методів управління персоналом, 
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насамперед системного підходу, стає однією з головних перешкод і самою 

слабкою ланкою управління розвитку діяльності підприємства. Прискорення 

науково-технічного і соціально-економічного прогресу, ускладнення 

виробничих і міжособистісних відносин, пов’язані з різким ростом ролі 

людського фактору, вплинули на зміну ролі кадрової підсистеми в організації і 

виставили управління персоналом на перший план управлінської діяльності [4]. 

Системний підхід як запорука ефективного управління персоналом має на увазі 

під собою створення таких умов роботи, при яких співробітники щиро 

турбуються про розвиток свого підприємства, тим самим прикладаючи більше 

зусиль на виконання своїх прямих обов’язків. Перед керівництвом постає 

завдання грамотного мотивування працівників для взаємної вигоди як з боку 

самих підлеглих, так і організації в цілому. Добре інформований персонал, який 

чітко знає цілі, мету та своє місце в організації набагато ефективніше 

виконуватиме свою роботу, ніж працівники, які не погоджуються з стилем та 

мотивами керівництва. Головне завдання ефективності управління персоналом 

підприємства полягає у визначенні економічної, соціальної та організаційної 

ефективності управління персоналом на підприємстві. Економічна ефективність 

показує на скільки були досягнені цілі діяльності підприємства за рахунок 

використання трудового потенціалу персоналу.  

Соціальна ефективність управління персоналом підприємства 

характеризується організованість і вмотивованістю праці, станом особистих 

відносин в трудовому колективі, тобто в більшій мірі залежить від форм і 

методів управління. Організаційна ефективність оцінюється як результат 

взаємодії всіх працівників, тобто рівень їх координації та комунікації в 

організації [2].  

Застосування системного підходу вирішує завдання комплексного 

розгляду управління персоналом в єдності її складових частин як інтегрованої 

цілісної системи. Управління персоналом не зводиться до обмеженого набору 

дій, який традиційно використовувався кадровими службами на підприємствах 

та в організаціях України. Стратегічна лінія в цьому напрямі полягає у 
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створенні єдиних служб управління персоналом, які виконують весь комплекс 

притаманних їм функцій, включаючи власну організацію трудового процесу [3].  

Процес управління персоналом відбувається в погодженій єдності та 

тісній взаємодії з лінійними керівниками та іншими функціональними 

службами підприємства щодо реалізації стратегічних завдань у здійсненні 

загальних управлінських функцій, які включають планування, розподілення, 

організацію, координування й контроль. Однак конкретні форми їх прояву та 

реалізації на кожному підприємстві мають свою специфіку залежно від 

прийнятої концепції управління персоналом.  

Системне управління персоналом передбачає спільне функціонування та 

взаємодію синергетично поєднаних його підсистем. Управління персоналом є 

системо утворювальною категорією, тому за наукового підходу її необхідно 

співвідносити з поняттями системи, системного аналізу, структури, 

організованості. У формуванні нового розуміння управління персоналом 

переважають його системно-структурні характеристики. Отже, розгляд 

управління персоналом за системного підходу потребує визначення поняття 

системи та її елементів.  

У загальному й широкому значенні під системою розуміють сукупність 

елементів цілісного утворення. Однак таке визначення застосовують лише для 

характеристики систем, які складаються з однорідних частин і мають цілком 

визначену структуру. На практиці нерідко до систем відносять сукупність різ-

норідних об’єктів, які об’єднані в одне ціле для досягнення певної мети. 

Головним, що визначає систему, є взаємозв’язок і взаємодія частин в цілому.  

Відповідна система постійно удосконалюється та розвивається під 

впливом зовнішніх та внутрішніх чинників (рис.1). Зовнішні чинники: ситуація 

на ринку, кон’юнктура ринку, трудове законодавство. 

Система управління персоналом повинна забезпечувати підприємство 

трудовими кадрами, а також здійснювати їх ефективне використання, розвиток 

у професійному та соціальному аспекті.  

 



554 
 

 

 

Рисунок 1 - Чинники, що впливають на формування системи управління 

персоналом 

 

Система управління персоналом в організації складається з комплексу 

взаємопов’язаних підсистем (елементів).  

Підсистема – це виділені за функціональними елементами або 

організаційними ознаками частини системи, кожний з яких виконує певні 

завдання, працює автономним чином, але спрямований на вирішення загальної 

мети.  

Традиційно виділяють підсистеми, що відповідають основним функціям 

управління людськими ресурсами. Залежно від розміру організації склад 

підсистеми змінюється: в малих організаціях в одну підсистему включають 

функції декількох підсистем, а у великих організаціях функції кожної 

підсистеми виконують окремі підрозділи. 
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На рисунку 2 зображено головні складові системи управління 

персоналом, які разом допомагають ефективно виконувати роботу з персоналом 

підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Елементи формування системи управління персоналом 

Комбінація цих підсистем унікальна для кожної організації та визначає її 

специфіку.  

Системний підхід вимагає інтелектуального стрибка, якого не завжди 

досягають менеджери. Структура сучасних підприємств є настільки складною, 

що проведення повного аналізу у всіх їх підсистемах досить трудомістке й 

займає багато часу. Можливо, через це системний підхід став широко 

застосовуватися лише в епоху комп’ютеризації.  

Слiд зазначити, що управлiння людськими ресурсами має вiдповiдати 

методам розвитку пiдприємства, захищати права i обов’язки працiвникiв, 

забезпечувати дотримання правил при формуваннi, стабiлiзацiї i використаннi 

людських ресурсiв. Потрiбно оцiнювати персонал, а саме робити персональну 

оцiнку рiвня знань, умiнь, майстерностi та особистiсної вiдповiдальностi; 

оцiнювати виконану роботу та її результати. Нагальною проблемою 

залишається органiзацiя навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, а саме 
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навчання персоналу, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї, введення в 

посаду, органiзацiя кадрового зростання, реалiзацiя службово-професiйного 

просування та кар’єри спiвробiтникiв. Розвиток персоналу є необхiдною 

умовою функцiонування будь-якого пiдприємства, особливо в умовах сучасних 

змiн у вимогах до професiйних знань на тлi науково-технiчного прогресу. 

Розвиток персоналу повинен бути безперервним, включаючи в себе професiйне 

навчання i пiдвищення квалiфiкацiї [1]. 

Процес розвитку персоналу має багато аспектiв, про що свiдчать численнi 

точки зору i рiзнi методи управлiння такими програмами. Такi умови 

включають в себе професiйне зростання, безперервна освiта на робочому мiсцi, 

вдосконалення персоналу, оновлення методiв управлiння людськими 

ресурсами, управлiння талантами i iншi комбiнацiї цих аспектiв. Щоб 

зрозумiти, що таке розвиток персоналу, важливо врахувати, що навчання i 

розвиток персоналу – це рiзнi питання. Навчаючи персонал, ви навчаєте 

спiвробiтникiв того, як краще виконувати посадовi обов'язки. Розвиток 

спiвробiтникiв – це iнвестування в пiдняття персоналу на новий рiвень.  

Основними напрямками удосконалення системи розвитку персоналу в 

умовах сучасної конкуренцiї є:  

- пiдвищення освiтнього рiвня персоналу, постiйне оновлення знань з 

метою лiквiдацiї розриву мiж вимогами робочого мiсця, посади i дiловими 

якостями персоналу;  

- стимулювання професiйного зростання працiвникiв;  

- забезпечення пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв;  

- заохочення персоналу до створення i розвитку iнновацiй, здатних 

забезпечити конкурентнi переваги для пiдприємства;  

- формування системи безперервної професiйної освiти i пiдготовки кадрiв, 

включаючи навчання безпосередньо на виробництвi та з вiдривом вiд 

виробництва;  

- застосування iнновацiйних форм та методiв органiзацiї навчання;  

- створення умов для кар’єрного росту працiвникiв;  
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- заохочення внутрiшньої конкуренцiї мiж спiвробiтниками у межах 

пiдприємства, не допускаючи при цьому виникнення конфлiктiв.  

Отже, у наш час персонал стає ключовим ресурсом, який забезпечує 

ефективнiсть функцiонування кожного пiдприємства, тому його розвиток є 

невiд’ємною складовою загальної стратегiї органiзацiї. 

Висновки. Отже, сутність управління персоналом полягає в тому, що 

люди розглядаються як конкурентна цінність підприємства, чий трудовий 

потенціал необхідно максимально використовувати, розвивати, мотивувати 

разом з іншими ресурсами задля досягнення високої якості праці та 

стратегічної мети підприємства.  

З таких позицій можна стверджувати, що система управління персоналом є 

складною, цілеспрямованою системою, оскільки створюється задля отримання 

бажаного вихідного результату або досягнення бажаного стану цієї системи (в 

цьому разі бажаним результатом є забезпечення високого рівня якості праці та 

досягнення загальної мети підприємства).  

До того ж вона є відкритою системою, в якій відбувається безперервний 

процес обміну енергією, інформацією з навколишнім середовищем, що сприяє 

ефективному управлінню. Особливе значення обмін інформацією набуває в 

соціально-трудових системах, де він слугує основою для всієї комунікативної 

діяльності.  
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ 

АКТУАЛЬНІСТЬ 

 

У статті розглянуті більшість методів маркетингових досліджень, на яких 

базується якісне дослідження, проаналізовано актуальність маркетингових 

досліджень, досліджено джерела поточної зовнішньої інформації. У статті 

також досліджено процес реалізації маркетингової стратегії. 

Ключові слова: маркетингова діяльність, маркетингове дослідження, 

маркетинг, рекламна інформація, антикризовий план, алгоритм управлінських 

дій, стратегічний контролінг.  

У зв’язку з радикальною перебудовою всієї економічної системи в нашій 

країні, останніми роками величезну теоретичну і практичну актуальність 
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набувають питання формування ринкових взаємовідносин. Маркетинг дедалі 

міцніше входить у сучасну українську економіку. 

Становлення ринкових відносин і дедалі більшу взаємодію української та 

зарубіжної економік роблять необхідним використання маркетингу як 

невід'ємного елемента економічних відносин. 

Для того, щоб успішно існувати на ринку, організація повинна постійно 

вивчати своїх потенційних споживачів, досліджувати споживчу поведінку. 

Причому це стосується будь-якої організації незалежно від того, що є кінцевим 

продуктом її виробництва – певний товар чи будь-яка послуга. Відповідно 

з'являється і набуває все більшої актуальності необхідність проведення 

маркетингових досліджень, спрямованих на вивчення споживачів. Існує багато 

західних підходів до маркетингових досліджень, їх проведення та вироблення 

рекомендацій, але в нашій країні вони виявляються непрацюючими. Це 

пов'язано, по-перше, зі специфікою нашої країни порівняно із західними 

країнами, а по-друге, з особливостями перехідного періоду, який переживає 

наша країна. 

Таким чином, маркетингові дослідження та їх специфіка в сучасній Україні 

є дуже актуальною темою і для теоретиків у галузі маркетингу, і для 

маркетологів-практиків, і для соціологів, які займаються дослідженнями ринку. 

Маркетингова діяльність як найважливіша функція у сфері 

підприємництва має забезпечувати стійке, конкурентоспроможне становище 

того чи іншого суб’єкта маркетингової системи на ринку товарів та послуг з 

урахуванням стану внутрішнього та зовнішнього середовища. У цьому поданні 

маркетингова діяльність передбачає проведення маркетингових досліджень та 

розробку програми маркетингових заходів, які використовуються з метою 

підвищення продуктивності підприємства та ефективності задоволення потреб 

кінцевого споживача чи клієнта. Маркетингові дослідження та його результати 

сприяють ефективній адаптації виробництва або посередницької діяльності чи 

сфери послуг та їх потенціалу до стану ринку та вимог кінцевого споживача. Як 

бачимо, маркетингові дослідження структурно включають два основних 
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напрями – вивчення показників ринку України і вивчення внутрішніх дійсних і 

потенційних можливостей підприємства виробничої чи посередницької 

діяльності або сфери послуг. [1, с. 32-34; 6, с. 70-73] 

Проте всі результати маркетингових досліджень призначені для 

керівництва з метою прийняття підприємницьких рішень загалом та 

маркетингових рішень, зокрема, які пов’язані з невизначеністю поведінки 

суб’єктів маркетингової системи, а їх прийняття супроводжується, як правило, 

ризиком. Головне призначення маркетингових досліджень – це генерування 

маркетингової інформації для прийняття рішень в галузі взаємодії 

(комунікацій) суб’єктів маркетингової системи, які забезпечували б необхідну 

ринком кількість та якість товарних та сервісних угод за дотримання вимог 

основних факторів зовнішнього середовища та споживача. Необхідність 

маркетингових досліджень, як показує історія їх розвитку, пов’язана з активним 

процесом розширення виробництва та появи нових технологій у всіх сферах 

виробництва та актуальність маркетингових досліджень ринків товарів та 

послуг обігу товарів та послуг, інформатизацією виробництва та розподілу 

продуктів, зростанням соціальних та культурних потреб споживачів, з 

еволюцією маркетингу як філософії та інструментарію підприємництва. У 

більш широкому сенсі поняття «маркетингове дослідження» включає 

дослідження ринку збуту, внутрішнього середовища підприємства, 

маркетингового інструментарію, його розробленості та ефективності 

використання, дослідження ринку продуктивних сил (робоча сила, сировина і 

матеріали, грошовий ринок і ринок капіталу), дослідження зовнішньої 

середовища, організацію досліджень на основі бенчмаркінгу та проведення 

маркетингової розвідки. [2; 8, с. 65-67] 

Маркетинг – це процес, з якого компанії створюють, передають, 

доставляють і пропонують обміни, які мають цінність їх цільових клієнтів. 

Маркетинг також можна визначити як просування продукту чи послуг 

організацією, спрямоване безпосередньо її клієнтів. 
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На фундаментальному рівні маркетинг – це процес розуміння ваших 

клієнтів, а також побудови та підтримки взаємовідносин із ними. 

Маркетингові дослідження – група соціологічних досліджень, що 

складається із системного пошуку, збору та аналізу отриманої інформації. Вони 

дозволяють приймати правильні рішення управлінцям у питаннях виробництва 

та збуту продукції, її подання на ринку. 

Маркетингові дослідження є актуальними для профіцитного ринку, де 

покупець має всі переваги. Залежно від мети конкретного маркетингового 

дослідження його об'єктом може бути ринок, конкуренти, споживач чи продукт. 

Найчастіше інструмент задіють, щоб: 

– отримати інформацію про те, як справи на ринку, і розробити на основі 

реальних економічних умов нову стратегію підприємства або хоча б 

скоригувати стару; 

– ухвалити ключові маркетингові рішення, використовуючи отримані 

інсайти та ідеї; 

– правильно розподілити рекламні бюджети та вибрати відповідні канали 

просування; 

– оцінити ефективність діяльності підприємства. Проаналізувати динаміку 

продажів, імідж бренду, позиції стосовно конкурентів, задоволеність та 

лояльність клієнтів; 

– виробити антикризовий план дій терміново, мінімізуючи втрати. 

Наприклад, як це сталося під час пандемії. 

У процесі маркетологи виконують різноманітні операції: 

– пошук інформації (її збір, фільтрацію, сортування); 

– опис проблем (їх структурування, виявлення та визначення); 

– встановлення зв’язку між проблемою та певними факторами; 

– тестування відповідних варіантів вирішення бізнес-завдань; 

– прогнозування розвитку ринку до та після впровадження нової стратегії. 

Маркетингові дослідження можуть бути організовані за різними схемами. 

Фахівці виділяють 3 основні системи. 
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1. Матрична – ґрунтується на виборі предмета дослідження ґрунтуючись 

на таких факторах, як географічний (вибираємо певний район), споживчий 

(певну групу споживачів) та товарний (товари з певними якостями). 

2. Функціональна – спрямована на інформаційно-аналітичне забезпечення 

окремих функцій маркетингу. 

3. Змішана – це поєднання двох систем, яка більш прийнятна, ніж окремі 

системи. 

Приступаючи до маркетингового дослідження, необхідно переконатися, 

що це потрібно підприємству для покращення результатів підприємницької 

діяльності, необхідно чітко визначити потреби та потреби даних покупців, 

встановити важливість вирішення цієї проблеми у їх повному задоволенні, а 

також забезпечити ефективну підприємницьку діяльність. Це може дати 

відповідний ефект, якщо ретельно спланувати весь процес маркетингового 

дослідження. Незважаючи на різноманіття видів маркетингових досліджень, які 

проводяться фірмами, в їх основі лежить загальна методологія, що визначає 

порядок їх виконання. 

Зазвичай виділяють п’ять основних етапів маркетингового дослідження: 

– виявлення проблем та формулювання цілей дослідження; 

– відбір джерел, збирання та аналіз вторинної маркетингової інформації; 

– планування та організація збору первинної інформації; 

– систематизація та аналіз зібраної інформації; 

– подання одержаних результатів дослідження. 

Напрями виділяють у зовнішній інформації, сукупність постійно 

функціонуючих прийомів та ресурсів, що надають поточну інформацію про 

події, що відбуваються у зовнішньому середовищі підприємства. 

Система зовнішньої рекламної інформації є частиною маркетингової 

інформаційної системи підприємства. У літературі систему зовнішньої 

маркетингової інформації називають системою маркетингового спостереження 

або системою маркетингової розвідки, оскільки її основне завдання полягає у 

відстеженні інформації про поточні зміни у зовнішньому середовищі за 
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заданими напрямками. Структура зовнішньої інформації, що збирається, 

задається підприємством виходячи зі своїх ринкових інтересів на досить 

тривалий період. 

Як правило, інформаційний масив маркетингової розвідки включає 

спостереження за діями конкурентів, посередників та інших суб’єктів 

маркетингової діяльності, збір відомостей про цільові ринки та події в 

зовнішньому середовищі, що створюють загрози для діяльності фірми або 

сприятливі можливості, на які необхідно своєчасно реагувати. Маркетингова 

інформація про довкілля характеризується значним обсягом з переважанням 

якісних відомостей, їхньою слабкою структурованістю, високим ступенем 

невизначеності, різноманіттям джерел отримання інформації. 

Зазвичай використовують такі джерела поточної зовнішньої інформації: 

1. Офіційні видання, документи: 

– газети, журнали; економічна та технічна література; 

– реклама та звіти конкурентів; 

– документи професійних асоціацій; 

– різні спеціальні видання.  

Дана група джерел характеризується високою доступністю, низькою 

вартістю, достатньою достовірністю, але зазвичай надає застарілу інформацію. 

2. Комунікації: 

– з клієнтами; 

– з постачальниками; 

– з дистриб’юторами та іншими посередниками; 

– з торговим персоналом та співробітниками самого підприємства; 

– з персоналом, який працює на спеціалізованих галузевих виставках; 

– з персоналом конкурентів під час відвідин «днів відкритих дверей». 

Ця група джерел характеризується високою нерегулярністю контактів, 

значною трудомісткістю, однак у змістовному плані може бути отримана 

ексклюзивна інформація. 

3. Специфічні джерела інформації: 
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– придбання товарів конкурентів; 

– відвідування зборів акціонерів конкурентів. 

4. Синдикативні джерела інформації спеціалізованих підприємств: 

–  інформація про товарні ринки; 

– інформація про роздрібні ціни, динаміку обсягів продажу; 

– відомості про аудиторії та рейтинги засобів масової інформації; 

Ця група джерел видається спеціалізованими дослідницькими 

підприємствами за результатами проведених ними ініціативних досліджень (з 

власної ініціативи без попереднього замовлення). Інформація з синдикативних 

джерел має високу якість і регулярно оновлюється, але недоступна для 

широкого кола користувачів через платний доступ до неї, проте вартість 

інформації значно нижча (у багато разів), зокрема й конкуруючими 

організаціями. На склад інформації, що купується за підпискою, клієнт, як 

правило, не може впливати. Винятком є дослідження типу «омнібус», до складу 

якого підприємство може включити кілька своїх питань. 

Процес реалізації маркетингової стратегії передбачає також розрахунок 

бюджету, складання графіка реалізації розробленої стратегії. Останнім 

елементом процесу є контролінг усіх процесів, який може здійснюватися за 

допомогою показників обсягів збуту та прибутковості, кількості втрачених та 

повернутих постійних покупців; грошових витрат на функціонування системи в 

цілому, витрат часу на кожну складову споживчого активу та ін. 

Декомпонування стратегії підприємства здійснюється у два етапи: 

1) виокремлення та аналіз перспектив стратегічної зони господарювання 

підприємства; 

2) визначення розриву в стратегічних планах та можливостях 

підприємства. 

Це дає підґрунтя для складання програми дій. Детально цей процес можна 

подати наступним чином: 

− визначення сукупності підконтрольних показників згідно зі 

встановленими цілями; 
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− порівняння планових та фактичних показників підконтрольних 

результатів та витрат із метою виявлення причин, винуватців та наслідків 

відхилень; 

− аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів; 

− мотивація та створення системи інформації для прийняття поточних 

рішень; 

− аналіз економічної ефективності діяльності підприємства тощо. [3, с. 82-

87; 7; 10, с. 111-115] 

Стратегічний контролінг є логічно завершальним процесом, що 

здійснюється у стратегічному управлінні і забезпечує стійкий зворотний зв’язок 

між ходом процесу досягнення цілей і власне цілями, що поставлені перед 

підприємством. Його метою є створення такої системи управління, яка дала б 

змогу «відстежувати» просування підприємства до накресленої стратегічної 

мети свого розвитку. 

Завданнями стратегічного контролінгу є, зокрема, визначення якісних та 

кількісних цілей підприємства; розподіл відповідальності за виконання 

стратегічних планів із призначенням конкретних виконавців; розробка системи 

контролю за виконанням планів, а за необхідності кардинальних змін – 

опрацювання альтернативних варіантів стратегічної поведінки підприємства на 

ринку. 

У ході стратегічного контролінгу дається оцінка відповідності розвитку 

зовнішнього середовища прогнозам, що покладені в основу обраної 

підприємством стратегії поведінки. Виявляються та оцінюються відхилення, 

встановлюються стратегічно важливі відхилення та опрацьовуються 

рекомендації щодо реакції на них. [4, с. 152-157; 8, с. 63-67] 

Показники для оцінювання реалізації маркетингової стратегії мають 

задовольняти певні вимоги, а саме: обмежений обсяг; багатофункціональність - 

показники мають містити дані як у цілому по підприємству, так і за центрами 

відповідальності; бути динамічними, порівнянними у часі; мати характер 

раннього попередження кризових явищ. 
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Використана маркетингова стратегія зростання, (оскільки підприємство діє 

на перспективних ринках збуту, має певні конкретні переваги та здатне 

ефективно використати необхідні фактори успіху) передбачає збільшення 

обсягів продажу, ринкової частки та прибутку підприємства шляхом 

інтенсифікації його існуючих ресурсів.  

Необхідно постійно вдосконалювати процес реалізації стратегії. 

Основними напрямами такого вдосконалення є: функціонально-структурна 

перебудова; перегляд інвестиційної політики; посилення мотивації персоналу. 

Діяльність щодо вдосконалення цього процесу повинна бути спрямована на 

підвищення потенційних можливостей підприємства друкарської справи, 

зміцнення його позицій на ринку. [5, с. 527-530; 9, с. 420-423] 

Для даного підприємства пропонується процес реалізації маркетингової 

стратегії здійснювати з урахуванням послідовності етапів, відповідних 

процедур та інструментів від початку встановлення готовності до зміни 

стратегії підприємства до контролінгу і подальшого коригування. Цей процес 

повинен передбачати відповідне фінансове, кадрове, правове, організаційне, 

інформаційне, технічне й методичне забезпечення. Запропонованими 

основними етапами реалізації маркетингової стратегії для друкарських 

підприємств є інформаційний, організаційний, плановий, мотиваційний, 

декомпонування та контрольний. Вибір показників для оцінювання реалізації 

стратегії доцільно обирати залежно від контрольованих параметрів 

маркетингового середовища функціонування підприємства. 

Слід зазначити, що з подальшого вирішення управлінських завдань 

важливий як кінцевий результат маркетингового дослідження як оцінки ризику 

незадоволеності клієнтів, а й проміжні дані. Знання того, які саме параметри 

меншою мірою влаштовують клієнтів друкарні, може допомогти у розробці 

заходів щодо зниження рівня ризику їх незадоволеності, а також у плануванні 

маркетингової діяльності підприємства, особливо щодо асортиментної, цінової 

та комунікаційної політики з урахуванням виявлених факторів ризиків та для 

зниження їхнього ж впливу на підприємство. При цьому насамперед необхідно 
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приділити увагу покращенню тих аспектів діяльності друкарні, які невисоко 

оцінені споживачами, проте мають для них велике значення. 

Розроблена методика маркетингового дослідження з метою оцінки ризику 

незадоволеності споживачів є гнучкою і може бути адаптована до оцінки інших 

видів ризиків та застосовуватись на підприємствах будь-якого виду діяльності. 

А запропонований алгоритм управлінських дій щодо мінімізації ризиків на 

основі маркетингової інформації допоможе керівникам організацій або 

відповідних відділів самостійно проводити маркетингові дослідження, пов'язані 

з вирішенням інших управлінських завдань з урахуванням різноманітних 

підприємницьких ризиків.  

Після вивчення всіх інструментів та методів правильно сказати, що сектор 

маркетингу – це окремий світ, що складається з різних сфер діяльності. Різні 

тактики, стратегії, методи, але мотив один; збільшити продаж продукту. 

Отже, за допомогою цих ефективних методів можна збільшити результати 

за умови, що вони використовуються правильно і в потрібний час життєвого 

циклу продукту. З’явилося багато нових методів, які швидше та краще, ніж 

традиційні методи, і вони використовуються у глобальному масштабі, оскільки 

така можливість. 

Список використаних джерел: 

1. Stadnyk V., Krasovska G., Holovchuk Y. Marketing dominant in models of 

entrepreneurial structures innovative potential development for competitive business 

strategy realization. Modeling the development of the economic systems. 2021/6/25. 

1. 30-41. URL: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/13 

2. Stadnyk V., Krasovska G., Pchelianska G., Holovchuk Y. Determinants of 

«green entrepreneurship» competitive strategies implementation in the agro-industrial 

sector of Ukraine. Earth and Environmental Science: 8th International Scientific 

Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science. 21-22 October 

2020, Ivano-Frankivsk. 2021. Vol. 628. No. 1. URL: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012032/pdf 



568 
 

3. Stadnyk V., Pchelianska G., Holovchuk Y., Dybchuk L. The concept of 

marketing of balanced development and features of its implementation in the food 

market. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E- Journal. 

2020. Vol. 6. No. 3. P. 80-95. URL: 

https://arejournal.com/index.php/are/article/view/338 

4. Tanasiichuk A., Kovalchuk S., Nianko V., Boiko R., Drazhnitsya S., 

Holovchuk Y. Marketing Activities of Extractive Industry Enterprises in Ukraine in 

Overcoming the Consequences of the Corona Crisis. European Journal of 

Sustainable Development. 2022. No 11(1). Р. 147-161. URL: 

https://doi.org/10.14207/ejsd.2022.v11n1p147 

5. Tanasiichuk A., Hromova O., Holovchuk Y., Serednytska L., Shevchuk A. 

Market Researches which Are Conducted for Introduction of New Product on the 

Market. European Journal of Sustainable Development. 2020. No 9 (2). Р. 525-531. 

URL: http://www.ojs.ecsdev.org/index.php/ejsd/article/view/1046 

6. Головчук Ю.О., Дибчук Л.В., Середницька Л.П. Контент-маркетинг як 

стратегія просування на ринок та поширення послуг. Економіка та держава. 

2022. № 4. С. 69-75. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2022/13.pdf 

7. Гoлoвчyк Ю. O., Дoвгань Ю. В. Вpахyвання ефектy невизначенoсті пpи 

фopмyванні ефективнoї бізнес-стpатегії підпpиємства. Ефективна екoнoміка. 

2019. № 12. URL: http://www.economy.nаykа.com.uа/?op=1&z=7475. 

DOІ: 10.32702/2307-2105-2019.12.53 

8. Головчук Ю. О., Середницька Л. П. Маркетингова товарна політика - 

інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. 2020. 

№ 1. С. 61–68. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3059&i=8 

9. Головчук Ю.О., Середницка Л.П. Бенчмаркінг у стратегічному 

управлінні інноваційним розвитком підприємства. Бізнес Інформ. 2020. № 55. 

419-426. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43820831 

10. Стадник В.В., Гризовська Л.О., Головчук Ю.О. Менеджмент і 

маркетинг туризму: навчальний посібник. Хмельницький: ХНУ, 2020. 355 с. 

URL: https://ir.vtei.edu.ua/card.php?lang=en&id=26579 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7475
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.53
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3059&i=8


569 
 

УДК 658.155 

Тетяна Савчук 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

 

ВПЛИВ СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА НА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

У статті досліджено вплив керівника на персонал у системі управління 

підприємством. Проаналізовано роль використання стилю керівництва у 

забезпеченні ефективного функціонування організації. Проведена порівняльна 

характеристика традиційних стилів управління. Зазначено елементи по 

забезпеченню ефективного керівництва.  

 Ключові слова: стиль керівництва, стиль лідерства, метод керівництва, 

лідерство в управлінні, демократичний стиль, ліберальний стиль, 

автократичний стиль. 

Останнім часом все більше науковців пов'язують ефективність діяльності 

організації із використанням певного стилю керівництва в управлінні. Стиль 

управління залежить від багатьох чинників, серед яких найвагоміші такі: 

характер взаємовідносин між підлеглими та керівництвом, структурованість 

задач, ступінь повноваження керівника, особисті якості керівника та підлеглих, 

вплив зовнішнього середовища, значення якості рішень, повнота інформації, 

якість інформаційних потоків, узгодженість цілей підлеглих і загально 

організаційних цілей, ступінь вмотивованості підлеглих тощо. Саме з огляду на 

таку кількість чинників впливу на стиль керівництва все більшої популярності 

набуває так звана синтетична теорія лідерства, в основу якої покладено 

поєднання трьох складових: лідер, ситуація, група. Ці складові здійснюють 

взаємний вплив, а лідерство є результатом взаємодії цих складових. 

Проблеми стилю управління, і в тому числі стилю роботи керівника, 

висвітлюються в працях Воробйова Є.В.,  Калушка Л. В., Кулініч І.О., Корж 

Г.В., Мартинова Л.Б., Мостенська Т.Л., Ходаківський Є. І. та інших. 



570 
 

Ефективне функціонування підприємства безпосередньо залежить від 

управлінської діяльності, тому дуже важливо, який стиль управління вибере 

керівник організації. Стиль керівництва залежить від багатьох факторів таких, 

як взаємини керівника та підлеглих, ступінь повноважень керівника, ступінь 

мотивації, а також особистісні якості керівника. Особистість керівника та його 

стиль управління відіграє величезну роль на якість  міжособистісних 

відносин в організації. Робота керівника повинна бути спрямована на 

досягнення певних результатів, тому тільки лідер, зорієнтований на ефективний 

стиль керівництва зможе досягти цих результатів. Також важливим 

компонентом в управлінні персоналом організації є мотивація. Причому 

особиста внутрішня мотивація керівника так само важлива, як і мотивація 

персоналу [2]. 

Стиль керівництва грає велику мотиваційну роль, оскільки істотно впливає 

на поведінку співробітників і в кінцевому результаті на ефективність управління 

організацією. 

Роботу керівника можна розглядати як виконання управлінських дій в 

трьох напрямах: управління діяльністю, управління персоналом, управління 

собою. Основою управлінської діяльності є стиль управління. Саме стиль 

управління визначає взаємодію із підлеглими, якість прийняття та реалізації 

управлінських рішень, можливість кар'єрного росту у організації, участь 

виконавців у реалізації цілей організації, виконання функцій управління 

менеджерами середньої та низової управлінської ланки тощо, тобто стиль 

управління визначає якість управлінських дій. 

Основними рисами керівника, які визначають стиль керівництва, можна 

назвати:  

стан загального розуміння діяльності організації в цілому;  

розуміння можливих змін зовнішнього середовища і можливість 

використання цих змін на користь організації;  

розуміння ситуації всередині організації;  

творчий підхід до вирішення проблем;  
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вміння мотивувати себе і персонал організації; бажання та здатність до 

співробітництва;  

розуміння результатів діяльності структурних підрозділів та оцінювання їх 

впливу на результативність діяльності організації в цілому;  

вміння ставити досяжні цілі;  

здатність до ризику;  

здатність приймати рішення та перебирати на себе відповідальність за їх 

реалізацію тощо  [3]. 

Щоб стиль керівництва був ефективний, він повинен бути спрямований  і 

на особливості зовнішнього середовища компанії і на зовнішні показники. 

Найбільш ефективним буде такий стиль управління, який здатний адаптуватися 

до змін зовнішнього середовища, за умови орієнтації на внутрішньо-

організаційні показники ефективності. Зміна зовнішньо і внутрішньо-

організаційні середовища вимагають ситуаційного підходу в прийнятті 

рішення, з огляду на особисті характеристики керівника і керованого 

колективу. 

Сучасний керівник повинен, перш за все: 

- зосередитись на розвиток і незалежність співробітників; 

- впроваджувати власні компетенції в управління персоналом; 

- використовувати філософію управління, ґрунтуючись на елементи які 

впливають на умови оточення, соціальні ресурси, підвищення кваліфікації; 

- збалансувати силу влади і довіри між керівництвом і підлеглими; 

- прагнути реалізувати поставлену мету [1]. 

З того самого моменту, коли вперше було визначено різницю між 

авторитарним стилем і стилем, який зосереджений на людині, почалися дебати: 

що ж краще. Аргументи обох таборів різноманітні, але можна звести їх до 

кількох істотних відмінностей в підході до визначення оптимального способу 

досягнення задоволеності трудовою діяльністю. 

Прихильники авторитарного і орієнтованого на роботу методу 

стверджують, що: авторитарний стиль керівництва більш ефективний, так як 



572 
 

підкріплює одноосібну владу керівництва і тим самим збільшує його або її 

можливості впливати на підлеглих, спонукаючи їх до досягнення цілей 

підприємства. 

Прихильники демократичного, орієнтованого на людину стилю 

керівництва вважають, що, якщо не прийняти вчасно заходів, то влада 

виконавця може вирости до такої міри, що підірве вплив керівництва і сформує 

на підприємстві додаткові проблеми. 

Ті, хто вважає, що демократичний або орієнтований на людину стиль 

керівництва завжди краще, ніж авторитарний, виходять з того, що між 

задоволеністю і продуктивністю існують причинні відносини. Вони міркують 

так: стиль керівництва впливає на задоволеність і на якість функціонування 

підприємства. Сутність їх твердження полягає в тому, що демократичний 

стиль, якщо його правильно використовувати, завжди збільшує ступінь 

задоволеності, а велика радість завжди призводить до високої продуктивності 

праці. 

У ситуації, де виконавці діють на рівні більш низьких потреб, 

демократичний стиль керівництва може скоротити ступінь задоволеності. 

Однак участь співробітників у прийнятті рішень, як правило, робить позитивний 

вплив на задоволеність більшості співробітників, які знаходяться більш 

високому ієрархічному рівні, ніж робітники. Відзначалися також випадки, коли 

цей стиль був успішний і по відношенню до малокваліфікованих робочих. 

На основі вищесказаного можна зробити висновок, що існує багато 

поглядів на стилі керівництва. Однак не існує універсального, який би вів до 

максимальної ефективності організації. Тому, якщо керівник хоче, щоб 

підприємство розвивалося, ефективно працювало і приносило прибуток, його 

завдання - знайти такі важелі управління, які б створили ефективний стиль, 

придатний для конкретної ситуації. Для досягнення оптимальних результатів 

необхідно прагнути адекватно, оцінювати ситуацію, творчо аналізувати 

об'єктивні обмеження і суб'єктивні можливості їх подолання, прогнозувати 

наслідки прийнятих рішень, реально оцінювати можливості підлеглих, як 
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керівників, так і виконавців, спиратися на той стиль управління, який випливає 

з психологічних і особистих характеристик керівника. 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто стратегічні аспекти управління конкурентним 

потенціалом підприємства. Зазначено основні принципи формування та 

механізму функціонування конкурентного потенціалу. Визначено параметри 

управління та наведено конкурентні переваги кожної із зазначених стратегій. 

Ключові слова: стратегічне управління, конкуренція, 

конкурентоспроможність, конкурентний потенціал, управління 

підприємством. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Стратегічне управління має забезпечити 

ефективну життєдіяльність підприємства. Це означає його збереження як 

суб'єкта господарювання в рамках існуючих факторів, створення умов, що 
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забезпечують зростання, розвиток і підтримку стійкості. При цьому фактори 

зовнішнього та внутрішнього середовища можуть сприяти як розвитку 

підприємства, так і його руйнуванню. Тому, необхідно управління, яке має 

забезпечити не просто збереження системи, а й її вихід на якісно новий рівень. 

Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі 

підходів до вивчення та дослідження управління конкурентоспроможністю 

підприємства, де стратегічне управління має забезпечити створення, розвиток 

та утримання стійких конкурентних переваг. Як результат, підвищення 

конкурентоздатності суб’єктів господарювання.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. У розробку теорії та 

методологію конкурентоздатності підприємства значний внесок внесли 

зарубіжні та вітчизняні вчені, як-от: Ансофф І., Гриньов А., Головатюк І., 

Громова О., Джексон Дж., Джексон Л., Довгань Ю., Дойль П., Друкер П., 

Клейтон П. , Котлер Ф., Нижник В., Новак Р., Олівер Н., Перевозова І., 

Пчелянська Г., Рейнхард Л., Стерлінг Дж., Тангеман Н., Турбайд Д., Уотерс Д., 

Фатхудтинов Р. та інші. Проте, потребують подальшого уточнення та 

дослідження питання формування логістичної концепціі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління 

конкурентоспроможністю полягає у формуванні певного рівня конкурентного 

потенціалу та у його підтримці. Оскільки управління конкурентним 

потенціалом полягає у формуванні стійких конкурентних переваг, то 

спостерігається чіткий взаємозв'язок між управлінням 

конкурентоспроможністю та стратегічним управлінням. Стратегічне управління 

має тривалу історію розвитку, хоча більшість фахівців у галузі менеджменту 

відносять момент його зародження до 70-х років XX століття. У методології 

стратегічного управління можна назвати такі етапи: 

1. Бюджетування та контроль (1900-1950 рр.). Значний внесок у розвиток 

функцій бюджетування та контролю зробили Ф. Тейлор, К. Барт, С. Томпсон, 

Г. Ганнт, Ф.Л. Гелбрейт, Г. Форд та Г. Емерсон. Бюджетування та контроль 

базувалися на уявленні про стабільне зовнішнє і внутрішнє середовище 
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організації та на припущенні, що в майбутньому існуючі умови діяльності 

фірми істотно не зміняться. Зміна початкових умов сприймається як перешкода, 

переборне з урахуванням минулого досвіду. У методології стратегічного 

менеджменту цей етап називають «управлінням на основі контролю за 

виконанням». 

2. Довгострокове планування (1950-1970 рр.) метод довгострокового 

планування ґрунтується на виявленні поточних змін певних економічних 

показників діяльності організації та екстраполяції минулих тенденцій у 

майбутнє. Такий підхід виявився найбільш корисним для планування 

використання ресурсів у довгостроковій перспективі з урахуванням як 

потенційного зростання компанії, так і запланованого скорочення виробництва 

того чи іншого виду продукції чи послуг. 

3. Стратегічне планування. Його широке застосування у практиці бізнесу 

починається з кінця 60-х – початку 70-х років. Цей підхід грунтується на 

виявленні трендів як економічного розвитку корпорації, а й середовища її 

існування. Середовище сприймається як складна, структурована система 

чинників, що впливає організацію та її конкурентів. Нестабільність середовища 

розглядається як вирішальний чинник планування. Таке планування з 

урахуванням існуючих тенденцій у зміні конкурентного оточення спирається на 

виявлені сильні та слабкі сторони організації, сприятливі можливості, що 

надаються змінами в оточенні та загрозами з боку конкурентів та соціальних, 

політичних, технологічних та економічних факторів оточення. Новий метод 

отримав назву «управління на основі передбачення змін». Видатний 

представник американського менеджменту П. Друкер вказував на те, що 

«стратегічне планування має справу не з майбутніми рішеннями, а з майбутнім 

справжніх рішень» [15]. 

4. Стратегічне управління. Як самостійна область дослідження 

утворюється в середині 70-х років. Стратегічне управління ґрунтується на 

вивченні змін у зовнішньому середовищі організації. Цей підхід не зводиться 

до сприйняття оточення як фактора, що обмежує процес організаційного 
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планування, але передбачає встановлення чітко визначених цілей та розробку 

шляхів їх досягнення на основі використання сильних сторін організації та 

сприятливих можливостей середовища, а також компенсації слабких сторін та 

методів уникнення загроз. 

Основна мета управління − створення системи управління, здатної 

швидко реагувати на динаміку ринку та пристосовувати внутрішні параметри 

підприємства до конкретної ринкової ситуації (постановку головної мети з 

розробкою стратегії розвитку та її реалізації). Саме такою системою є 

стратегічне керування. Проте нині немає єдиного підходи до визначення 

сутності стратегічного управління. У економічній літературі можна назвати такі 

підходи до визначення стратегічного управління. 

У ряді робіт проводиться ототожнення понять «стратегічного управління» 

та «стратегічного планування», що зводить стратегічне управління до 

комплексу «конкретних робіт професійної діяльності зі стратегічного аналізу, 

розвитку, реалізації та контролю стратегії організації. Конкретні роботи 

зазвичай мають на увазі чітко прорахований і вивірений план, який послідовно 

впроваджується у життя. Стратегічне управління, засноване на стратегії, в якій 

крім раціональних розрахунків міститься досить великий ірраціональний 

елемент і домінує креативний підхід, не може бути визначено тільки як щось 

конкретне і однозначно вивірене. 

P.A. Фатхутдінов визначає стратегічне управління як один із різновидів 

управлінської діяльності, яка відрізняється від менеджменту «тільки складом 

деяких компонентів і тимчасовою орієнтацією цих компонентів» [14]. Однак, на 

нашу думку, таке визначення не розкриває суті стратегічного управління та 

особливостей його методології. У своїх роботах І. Ансофф велику увагу 

приділяв процедурній стороні справи, визначаючи, при цьому, стратегію 

організації як загальний стрижень усіх видів виробничо-господарської 

діяльності, а технологію стратегічного управління як замкнуту, безперервну 

процедуру прийняття та реалізації стратегічних рішень. Віханський О.С. 

пропонує своє визначення стратегічного управління, як «управління 
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організацією, яке спирається на людський потенціал як основу організації, 

орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, гнучко реагує та 

проводить своєчасні зміни в організації, що відповідають виклику з боку 

оточення та дозволяють досягати конкурентних переваг, що в сукупності дає 

можливість організації виживати у довгостроковій перспективі, досягаючи у 

своїй своїх цілей». У цьому визначенні наголос робиться на важливість 

людського чинника і досягнення конкурентних переваг. 

Обґрунтований вибір стратегії дозволить підприємству сформувати стійкі 

конкурентні переваги та забезпечити конкурентоспроможність на ринку. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства є із ресурсним 

підходом. Прихильники цього підходу пов'язують стратегічний успіх 

організації з наявністю оригінальних, конкурентоспроможних ресурсів. Йдеться 

не просто про володіння ресурсами чи про можливості їх придбання. 

Основним елементом стратегічного управління є стратегія. Існує значна 

кількість підходів до визначення даного поняття. Це поняття широко 

застосовується фахівцями у сфері теорії та практики управління як набір 

правил, якими керується організація при прийнятті управлінських рішень. Інші 

автори розглядають стратегію як загальний комплексний план, що забезпечує 

здійснення місії та досягнення господарських цілей підприємства. Загальною 

тенденцією є те, що поняття «стратегія» та її розуміння змінювалося поруч із 

ускладненням умов ведення бізнесу. 

А. Чандер визначив стратегію як метод встановлення довгострокових 

цілей організації, програми її дій та пріоритетних напрямів щодо розміщення 

ресурсів. М. Портер розглядав стратегію, як спосіб реакції на зовнішні 

можливості та загрози, внутрішні сильні та слабкі сторони. Г.Мінцберг 

визначив стратегію як послідовну, узгоджену та інтегровану структуру 

управлінських рішень [11]. Багато авторів розглядали стратегію як спосіб 

визначення економічних та неекономічних переваг, які організація має намір 

надати основним зацікавленим групам. 
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Стратегія забезпечує основу конкурентної поведінки компанії над 

ринком. Стратегія компанії визначає схему забезпечення переваг над 

конкурентами та формує стратегію управління підприємством. Кожна стратегія 

забезпечує підприємству ті чи інші конкурентні переваги фірми. Г.Л. Азоєв, 

А.П. Челенков виділяють такі базові стратегії: 

1. Стратегія зниження собівартості. 

2. Стратегія диференціації продукції. 

3. Стратегія сегментування ринку. 

4. Стратегія застосування нововведень. 

5. Стратегія негайного реагування потреби ринку. Ці стратегії 

забезпечують такі конкурентні переваги підприємства (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Конкурентні переваги, що забезпечуються стратегіями  

Стратегія Конкурентні переваги 
 

Стратегія зниження собівартості Низька собівартість та ціна продукції 
Стратегія диференціації продукції Унікальність продукції, її висока 

якість, дизайн 
Стратегія сегментування ринку Комплексне обслуговування сегменту 

ринку 
Стратегія впровадження нововведень Робота в новій ринковій ніші, де немає 

конкурентів 
Стратегія негайного реагування на 
потреби ринку 

Випередження конкурентів за рахунок 
мобільнішої системи управління 

 

Найважливішим напрямом розвитку сучасного підприємства є 

становлення його як системи, що ефективно поєднує у собі підсистеми кількох 

напрямів діяльності. Зазвичай, кожному за виду діяльності у складі 

підприємства розробляється своя бізнес-стратегія. До різновидів бізнес-

стратегій відносяться стратегії, які пропонуються в матрицях БКГ, 

Ge/McKinsey, І. Ансоффа, A.A. Слід зазначити, що бізнес-стратегії розробляють 

диверсифіковані підприємства, а у спеціалізованих підприємств корпоративна 

стратегія та бізнес-стратегія збігаються. 
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Висновки. Таким чином, обґрунтований вибір стратегії дозволить 

підприємству сформувати стійкі конкурентні переваги та забезпечити 

конкурентоспроможність на ринку. В свою чергу, стратегічне управління 

забезпечує досягнення стійких конкурентних переваг та успіх розвитку 

підприємства, розглядаючи процесуальний, структурний, змістовний, 

людський, ринковий та ресурсний аспекти стратегічного управління. 
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УДК 658.85 

Aнaстaсія Сaмилкінa 

 Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «бaкaлaвp»  

Вінницький тopгoвельнo-екoнoмічний інститут ДТЕУ 

 

ПPOЦЕС ФOPМУВAННЯ ІМІДЖУ ПІДПPИЄМСТВA ЯК ФAКТOP 

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЙOГO КOНКУPЕНТOСПPOМOЖНOСТІ  

 

Дoслідженo фaктopи кoнкуpентнoспpoмoжнoсті підпpиємствa. Визнaченo 

сутність тa oснoвні елементи іміджу підпpиємствa. Oкpесленo нaпpями 

http://www.cfin.ru/
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фopмувaння  кoнкуpентних пеpевaг підпpиємствa. Poзглянутo  вплив 

кopпopaтивнoгo іміджу нa підвищення ефективнoсті функціoнувaння 

підпpиємствa. Зaпpoпoнoвaнo pекoмендaції пoкpaшення системи фopмувaння 

іміджу підпpиємствa. 

Ключoві слoвa: імідж підпpиємствa, кopпopaтивний імідж, 

кoнкуpентoспpoмoжність, ефективність. 

Пoстaнoвкa пpoблеми. Фopмувaння іміджу підпpиємствa є дoстaтньo 

вaгoмим і склaдним пpoцесoм у сучaсних екoнoмічних умoвaх. Пpичинoю 

усклaднення фopмувaння іміджу підпpиємствa є зaгoстpенa військoвa, 

екoнoмічнa тa пoлітичнa ситуaція у деpжaві тa невизнaченість у зoвнішньoму 

сеpедoвищі, щo дaє кеpівникaм підпpиємствa невпевненість у пoдaльшoму 

poзвитку бpенду тa мoжливoсті кoнкуpувaти нa нoвих pинкaх збуту, щo в 

pезультaті упoвільнює poзвитoк підпpиємствa йoгo кoнкуpентoспpoмoжність тa 

іміджу в цілoму. 

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Пpoблемaм іміджу 

підпpиємствa, зoкpемa в нaпpяму зaбезпечення йoгo кoнкуpентoспpoмoжнoсті 

тa в інших йoгo aспектaх пpисвятили свoї пpaці зapубіжні тa укpaїнські вчені-

екoнoмісти, зoкpемa O. Дaнчевa, В. Кopoлькo, Л. Лембpик, І. Opбaн-Уoтеpмен, 

Т. Pешетілoвa, A. Семенoв, Ю. Смиpнoвa, М. Тoмилoвa, A. Хaвaнoв, І. Химич, 

Ю. Швaлб,  O. Ястpемськa тa бaгaтo ін. 

Метoю дoслідження є  дoслідження теopетичних тa пpaктичних зaсaд 

фopмувaння іміджу підпpиємствa як фaктopу зaбезпечення йoгo 

кoнкуpентoспpoмoжнoсті. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеpіaлу дoслідження. Для успішнoгo пpoдaжу 

пpoдукту вaжливіше ствopити пoзитивний імідж у свідoмoсті спoживaчів, ніж 

нaдaвaти інфopмaцію пpo йoгo oкpемі пoзитивні влaстивoсті. Пoзитивний імідж 

пpoдукту в свідoмoсті спoживaчів вaжливіший для успішних пpoдaжів, ніж 

нaдaння інфopмaції пpo йoгo oкpемі пoзитивні влaстивoсті. Нa сьoгoднішній 

день вживaння слoвa «імідж» пoшиpилoся нa всі сфеpи суспільнoгo життя і є 
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вaжливoю умoвoю тa oдним із нaйвaжливіших фaктopів успішнoї діяльнoсті 

будь-якoї opгaнізaції, кoмпaнії, підпpиємствa чи oкpемoї людини.  

У сучaсній літеpaтуpі пoняття «імідж» мaє бaгaтo pізних визнaчень. 

Сьoгoдні вживaння слoвa «імідж» пoшиpилoся нa всі сфеpи суспільнoгo життя і 

є вaжливoю умoвoю тa oдним із нaйвaжливіших фaктopів успішнoї діяльнoсті 

будь-якoї opгaнізaції, кoмпaнії, підпpиємствa чи oкpемoї людини. У сучaсній 

літеpaтуpі пoняття «імідж» мaє бaгaтo pізних визнaчень. Спеpшу, це 

пoзитивний pезультaт бaгaтopічних спільних зусиль кеpівництвa тa 

співpoбітників підпpиємствa. Oбpaзність склaдaється із зoвнішніх oбpaзів і 

внутpішніх oбpaзів, які не мoжнa пoбaчити, aле мoжнa відчути і сильнo 

впливaють нa спpийняття oтoчуючих [1]. 

Кopпopaтивний імідж, як відoмo, ‒ це oбличчя opгaнізaції, імідж, 

спеціaльнo ствopений кoмпaнією нa pинку тoвapів і пoслуг, щo відoбpaжaє 

ділoву пoлітику кoмпaнії. Poбoтa пoзиціoнується під специфічні вимoги певнoї 

кaтегopії спoживaчів. Ствopення іміджу – це pезультaт великoї poбoти 

пpoфесіoнaлів у сфеpі мapкетингу, дизaйну, піapників, психoлoгів, лінгвістики 

тa pеклaми [2]. Дoбpе пpoдумaний імідж кoмпaнії фopмує пoзитивний імідж у 

спoживaчів, стaє пpивaбливим, нaділяється oсoбливим хapaктеpoм. Poбoтa пo 

фopмувaнню іміджу кoмпaнії в зaсoбaх мaсoвoї інфopмaції, в тoму числі в 

Інтеpнеті, великa і пoтpібнa, вoнa пoвиннa бути пoстійнoю, цілеспpямoвaнoю і 

дуже пpaвильнoю. Poбoтa включaє в себе бaгaтo фopм пoдaння, aле 

пpивaбливість кopпopaтивнoгo іміджу, який вoнa ствopює, зaлежить від 

квaліфікaції PR-фaхівця, відпoвідaльнoгo зa poбoту зі ЗМІ. 

Імідж, спеціaльнo poзpoблений opгaнізaцією, мoже не відпoвідaти oбpaзу, 

який сфopмувaли aбo сфopмувaли спoживaчі в pізні мoменти їхньoї poбoти. 

Тoму для успішнoї poбoти ствopенoгo кopпopaтивнoгo іміджу вaжливo 

підтpимувaти йoгo нa нaлежнoму pівні тa пoстійнo стежити зa змінaми 

спoживчих вимoг. Ці зaвдaння тaкoж викoнує внутpішній фіpмoвий стиль, 

спеціaльнo poзpoблений і підтpимується всім кoлективoм кoмпaнії. 
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Кopпopaтивний імідж фopмують тaкoж мaсoві зaхoди: спільні святa, 

пpезентaції, кopпopaтивні зустpічі тa виїзди. 

Мoжнa виділити нaступні види кopпopaтивнoгo іміджу [1‒2]: 

«дзеpкaльний» – імідж opгaнізaції в чужих oчaх, нa думку її кеpівників і 

пеpсoнaлу; «пoтoчний» – спpaвжній oбpaз opгaнізaції в oчaх oтoчуючих; 

«бaжaний» – імідж, який opгaнізaція бaжaє мaти в oчaх гpoмaдськoсті; 

«бaгaтoзнaчний імідж» – сукупність oбpaзів, які гpoмaдськість спpиймaє як 

стpуктуpний підpoзділ opгaнізaції. 

Існують інші види opгaнізaційних пpoфілів. Зoкpемa, як у пpaктичній, тaк і 

в нaукoвій літеpaтуpі чaстo вживaються пoняття пoзитивних і негaтивних 

oбpaзів, ідеaльних і pеaльних oбpaзів. Ця типoлoгія бaзується нa пpиписувaних 

їй opгaнізaційних хapaктеpистикaх. Пoзитивні aтpибути – це імідж-

хapaктеpистики пoзитивних oбpaзів, a негaтивні – іміджеві pиси негaтивних 

oбpaзів. Влaстивoсті, які не відпoвідaють дійснoсті, визнaчaють ідеaльний oбpaз 

(a чaсoм і нaйкpaщий у цьoму випaдку). Бaжaний oбpaз інoді нaзивaють 

ідеaльним. 

Імідж, сфopмoвaний у певних сoціaльних гpупaх, є pеaльним, тoбтo мoже 

не відпoвідaти ідеaлaм, дo яких пеpеслідує бізнес. Зaлежнo від тoгo, в яких 

людських oчaх вoнa існує, ми гoвopимo пpo внутpішній імідж (суб'єкт 

спpийняття – люди opгaнізaції) aбo зoвнішній імідж (імідж opгaнізaції в oчaх 

пapтнеpів, спoживaчів, кoнкуpентів тoщo).  

Стpуктуpa іміджу кoмпaнії склaдaється з нaступних чoтиpьoх oбpaзів, 

кoжен з яких мaє тaкі визнaчення: імідж тoвapу – чи виpoбляється якіснa тa 

пoтpібнa пpoдукція; упpaвління тa фінaнсoвий імідж – чи ефективнo вoнa 

упpaвляє, чи пoтpібнo пpиймaти учaсть в ній aкціoнеpу; публічний імідж – 

кoмпaнія aктивнa як член гpoмaди; імідж кoмпaнії як пpoдaвця – чи дoбpе вoнa 

плaтить, лaднaє з пеpсoнaлoм тoщo. 

 Кoнкуpентoспpoмoжність підпpиємствa – це суцільнa пopівняльнa 

хapaктеpистикa, щo висвітлює ступінь пеpевaги усіх пoкaзників oцінки poбoти 

підпpиємствa, які визнaчaють йoгo вдaчу нa певнoму pинку зa визнaчений 
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пpoміжoк чaсу, щoдo сукупнoсті пoкaзників кoнкуpентних кoмпaній [3]. 

Oснoвнoю умoвoю є те, щo імідж кoмпaнії пoвинен відпoвідaти дo pівню 

пpoгpесу суспільствa, в якoму opгaнізaція існує. Oтoж, стpaтегія вигoтoвлянню 

іміджу мaє бути зoсеpедженa нa ціннoстях і дoмaгaння людствa. Сaме зaвдaння 

poзpoбки іміджу мусить пpитpимувaтися пpинципу гнучкoсті, тoбтo 

пoпеpеджувaти тpaнсфopмaції і зміни умoв pинку, a, нaйвaжливіше, він 

пoвинен пpистoсувaтись дo них. Для цьoгo кoмпaнії пoвинні пoстійнo 

пpaцювaти з уpaхувaнням пoтoчних і пoтенційних змін pинкoвих умoв. Pізні 

склaдoві іміджу кoмпaнії мoжуть бути як пoзитивними, тaк і негaтивними. Усі 

ці чaсткoві oбpaзи мaють бути узгoджені, щoб не ствopювaти непoтpібних 

відміннoстей у спpийнятті індивідів під чaс взaємoдії. Oснoвні зaвдaння 

функцій мaють ствopювaти узaгaльнений імідж кopпopaції, де oкpемі йoгo 

чaстини poзчиняються в суцільнoму пopтpеті кoмпaнії 

Гoлoвні елементи іміджу підпpиємствa, щo зaбезпечують 

кoнкуpентoспpoмoжність [4]:  

• якість;  

• pеклaмa;  

• внутpішній імідж кoмпaнії;  

• зoвнішній імідж кoмпaнії;  

• уявлення пpo підпpиємствo;  

• культуpa oбслугoвувaння;  

• нaявність  стaндapтів  виpoбництвa  тa oбслугoвувaння;  

• культуpa oфopмлення oфісу тa йoгo теpитopіaльне місцезнaхoдження. 

• oбpaз співpoбітників тa їхньoї квaліфікaції тoщo.  

Культуpa oбслугoвувaння є невід'ємнoю чaстинoю зaгaльнoї культуpи 

людствa. Йoгo слід poзглядaти як певний ступінь poзвитку пpoцесу 

oбслугoвувaння, щo виpaжaється в психoлoгічних, етичних, естетичних, 

opгaнізaційних і технічних aспектaх. Культуpу oбслугoвувaння виpoбляє кoжне 

підпpиємствo. Він мoже бути дуже низьким в oднoму бізнесі тa дoсить висoким 
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в іншoму. Пpoяв висoкoї культуpи oбслугoвувaння зaлежить від пoведінки 

співpoбітників, які чіткo знaють, як діяти в будь-якій ситуaції, чoгo від них 

oчікують клієнти, a тaкoж від висoкoї культуpи, якa poбить усіх співpoбітників 

цілеспpямoвaними і змушує пoвaжaти свoю кoмпaнію. 

Склaдoвими зoвнішньoгo іміджу є тoвap і йoгo якість, все, щo супpoвoджує 

пpoдукт нa pинку – pеклaмa, спoсіб йoгo пpoпoзиції, зoвнішній вигляд 

пеpсoнaлу і зaсoбів фіpми. Якість пpoдукції є вaжливoю чaстинoю дoвіpи дo 

бізнесу, і нaвіть дуже ефективнa pеклaмa не мoже вpятувaти неякісний пpoдукт. 

Успішнa pеклaмa зa існувaння висoкoякіснoгo пpoдукту є пеpекoнливим 

інстpументoм poзpoбки іміджу, щo нaпoлеглевo інфopмує pинoк пpo виpoбникa, 

виділяючи oсoбливість пpoпoзиції, aкцентує нa pізнииці її від пpoпoзицій 

кoнкуpентів, фopмує емoційну зaлежність між кoмпaнією і пoкупцем її тoвapів. 

Унікaльність  тa зoвнішній вигляд пpaцівників нa більшість opгaнізaцій 

paхується невід’ємниими склaдoвими іміджу підпpиємствa.  

Зoвнішній імідж виpoбляється тaкoж інстpументaми зв’язку з гpoмaдкістю 

(це пpoяснення суспільнoї діяльнoсті підпpиємствa тa її упpaвління, 

спoнсopські aкції, кoнтaкти із зaсoбaми мaсoвoї інфopмaції тa пoстaчaння їх 

інфpмaції для пoкaзу пoзитивнoгo іміджу підпpиємствa). 

Внутpішній імідж підпpиємствa фopмується стoсункaми, aтмoсфеpoю тa 

зaгaльним нaпpямкoм між пpaцівникaми тa кеpівництвoм. У більш шиpoкoму 

сенсі це включaє фінaнсoве плaнувaння, кaдpoву пoлітику кoмпaнії, aдaптaцію 

тa нaвчaння poбітників тoщo. Фopмувaнню внутpішньoгo іміджу спpияють тaкі 

цільoві пpoгpaми, як пpoгpaми зaoхoчення співpoбітників, підвищення 

квaліфікaції тa нaвчaння пpoфесійних тaлaнтів. Pеaлізaція кoнкpетнoї пpoгpaми 

фopмує у співpoбітників пoстійне уявлення пpo кoмпaнію, її діяльність, 

стaндapти цієї діяльнoсті, нaдaє пpaцівникaм знaння тa мoтивaцію, неoбхідні 

для пpезентaції кoмпaнії клієнтaм, дaє їм змoгу гpaмoтнo тa пpoфесійнo 

викoнувaти свoї oбoв’язки, підвищує знaчення людей у фopмувaнні іміджу. 

Неoбхіднo тaкoж звеpнути увaгу нa неpoзpивний зв’язoк між зoвнішнім і 

внутpішнім іміджем бізнесу – влaштувaвши нa poбoту людей, які пpaгнуть 



586 
 

пoкpaщити pівень oбслугoвувaння клієнтів, спpийняття бізнесу суспільствoм 

мoжнa знaчнo пoкpaщити. 

Фopмувaння кopпopaтивнoгo іміджу є pезультaтoм кopпopaтивнoї 

(opгaнізaційнoї) діяльнoсті, вмілoгo викopистaння зaсoбів зв’язку з гpoмaдкістю 

для впливу нa суспільствo тa гpoмaдян, викopистaння спoсoбів і пpинципів, які 

дoпoмaгaють кoмпaніям дoсягaти певних дoсягнень. 

Імідж, спеціaльнo ствopений підпpиємствoм, мoже не узгoджувaтися з тим 

іміджем, який склaвся aбo сфopмувaвся у спoживaчів у pізних aспектaх йoгo 

діяльнoсті. З метoю мoнітopингу впливу змін зoвнішньoгo сеpедoвищa нa 

підпpиємствo poзpізняють зoвнішні тa внутpішні фaктopи фopмувaння іміджу. 

Фopмувaння іміджу склaдaється з певних етaпів [5‒7]: 

Нa пеpшoму етaпі aнaлізується вихіднa пoзиція pівня opгaнізaційнoгo 

зaбезпечення. Oцінкa іміджу opгaнізaції здійснюється зa дoпoмoгoю сoціaльних 

дoсліджень, тaких як oпитувaння aбo aнкетувaння клієнтів і співpoбітників. 

Дуже вaжливo пpaвильнo oтpимaти інфopмaцію тa пpaвильнo пpoaнaлізувaти 

oтpимaні дaні. 

Нaступним етaпoм є poзpoбкa тa введення системи зaхoдів, щo пoзитивнo 

poзpaбляють імідж opгaнізaції, a тaкoж системи зaхoдів, спpямoвaних нa 

ствopення пoзитивнoгo іміджу opгaнізaції. Неoбхіднo poзpoбити плaн 

підвищення пoзитивнoгo іміджу opгaнізaції. Плaн пoвинен містити цілі, місію, 

зaвдaння, кoнкуpентну пеpевaгу, кopпopaтивну культуpу тa сегменти pинку. 

Poзpoбляючи тaкий плaн, неoбхіднo вpaхoвувaти спoживaчів, пapтнеpів, 

aкціoнеpів, співpoбітників тa інших зaцікaвлених стopін. Плaн пoвинен 

включaти іннoвaційні poзpoбки, які opгaнізaція мoже зaпpoпoнувaти цільoвій 

aудитopії, якими мoжуть бути дoдaткoві пoслуги aбo нoві технoлoгії в poзpoбці 

пpoдукту. Тaкoж дуже вaжливим є вpaхувaння внутpішньoгo іміджу opгaнізaції, 

яким мoже бути вдoскoнaлення кaдpoвoї пoлітики, фopмувaння кopпopaтивнoї 

культуpи, пoлітикa стимулювaння. 

Вaжливo пoкpaщувaти свій зoвнішній імідж – це мoжнa зpoбити, 

відвідуючи яpмapки, вистaвки, зa дoпoмoгoю яких мoжнa pеклaмувaти свoю 
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пpoдукцію, лoгoтип, нaзву opгaнізaції тa знaхoдити нoвих пoтенційних 

пoкупців і пapтнеpів. Четвеpтий етaп – кoнкpетизaція інституційних зaхoдів 

щoдo фopмувaння пoзитивнoгo іміджу opгaнізaції. Цей етaп пoтpебує бaгaтo 

чaсу тa зусиль. Вaжливo стежити зa викoнaнням плaну тa йoгo пpaвильністю. 

Для цьoгo етaпу пoтpібнa сильнa кoмaндa з неoбхідними знaннями тa 

нaвичкaми. Для цьoгo неoбхіднo ствopити кoмпaнію з пpaвильних людей, 

відпoвідaльних зa дoсягнення пoстaвлених пеpед сoбoю цілей. 

Нa зaвеpшaльнoму етaпі oбґpунтувaти pішення щoдo зaсoбів aктивізaції тa 

стимулювaння фopмувaння кopпopaтивнoгo іміджу. Після викoнaння 

четвеpтoгo етaпу oтpимaні зoбpaження неoбхіднo oцінити зa дoпoмoгoю 

інстpументі зaсoбів, які існують нa пpaктиці. Після aнaлізу oтpимaнoгo 

зoбpaження метa не дoсягнутa і пoтpібнo пoвеpнутисяі зaсoбів, які вже існують 

у пpaктиці. Якщo після aнaлізу oтpимaнoгo іміджу не булo дoтpимaнo 

пoстaвленoї мети, тo неoбхіднo пoвеpтaтися дo пеpшoгo етaпу.   

В теopії пpoпoнується інший спoсіб фopмувaння іміджу opгaнізaції, 

пpедстaвляючи йoгo як пoслідoвність нaступних етaпів: 

 – aнaліз мapкетингoвoгo сеpедoвищa opгaнізaції тa вибіp цільoвих 

(нaйбільш вaжливих для її діяльнoсті) гpoмaдських гpуп;  

– фopмувaння нaбopу нaйвaжливіших іміджефopмуючих фaктopів для 

кoжнoї публічнoї цільoвoї гpупи; 

 – poзpoбити бaжaний імідж opгaнізaції для кoжнoї публічнoї цільoвoї 

гpупи;  

– oцінкa пpoфілю opгaнізaції в кoжній цільoвій гpoмaдській гpупі; 

 – poзpoбити тa pеaлізувaти плaн зaхoдів щoдo ствopення пoзитивнoгo 

іміджу opгaнізaції oбізнaність цільoвoї гpупи; 

 – кoнтpoлювaти дoсягнуті pезультaти тa пеpеглядaти плaн (пpи 

неoбхіднoсті).  

Тaким чинoм, імідж opгaнізaції є чинникoм дoвіpи спoживaчів дo 

opгaнізaції тa її пpoдукції, збільшення кількoсті пpoдaжів, a oтже, підйoму тa 

пaдіння opгaнізaції, її влaсників тa пpoдукції.  Aнaлізуючи двa етaпи 



588 
 

фopмувaння іміджу, мoжнa зpoбити виснoвoк, щo ці двa етaпи мaють як спільні, 

тaк і відмінні pиси. Зaстеpеження: poзглянутий підхід не є ідеaльним, тoму 

неoбхіднo викopистoвувaти пpийoми тa метoди з інших підхoдів. Aдже 

пoєднaння pізних метoдів і підхoдів іміджу є вaжливим чинникoм у 

зaбезпеченні pеaлізaції стaлoгo кopпopaтивнoгo іміджу. Сучaсні іміджеві 

opгaнізaції пoвинні вивчaти зoвнішні тa внутpішні pинкoві умoви для нaйбільш 

ефективнoгo впpoвaдження opгaнізaційнoгo іміджу.  

Виснoвки. Тaким чинoм, зa дoпoмoгoю нaлaгoдження ефективнoгo 

пpoцесу фopмувaння іміджу підпpиємствa як фaктopу зaбезпечення йoгo 

кoнкуpентoспpoмoжнoсті існує пoтенційнa мoжливість пpивеpнення увaги 

спoживaчів дo унікaльних хapaктеpистик кoмпaній.  Нaведені теopетичні 

узaгaльнення  дoзвoлять зaбезпечити кoнкуpентoспpoмoжність іміджу 

підпpиємствa у динaмічних умoвaх pинку. З’ясoвaнo, щo існує великa кількість 

інстpументів для пoбудoви кoнкуpентoспpoмoжнoгo іміджу підпpиємствa. 

Сюди нaлежaть як мapкетингoві інстpументи, тaк і кoнтpoль якoсті, 

внутpішньo-кopпopaтивні фaктopи (нaпpиклaд, системa менеджменту), 

фінaнсoвий імідж. 

Пеpспективи пoдaльших дoсліджень. Ствopення 

кoнкуpентoспpoмoжнoгo іміджу підпpиємствa aбo йoгo oнoвлення пoтpебує 

більш детaльнoгo oпpaцювaння в чaстині вpaхувaння військoвих умoв. 
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цілей управління, описуються сутність дерева цілей як методу планування, 

основні підходи до побудови дерева цілей, принципи постановки цілей та 

формування дерева цілей, представлена практика з'єднання 

різнохарактерних обчислювальних процедур при визначенні пріоритетів на 

основі аналізу дерева цілей. 

Ключові слова: ціль, дерево цілей, методи постановки і реалізації цілей, 

управління, функції управління. 

Постановка проблеми. Одним із необхідних факторів, що визначають 

реальність управління, є ціль, що являє собою ідеальний образ стану керованою 

системи. Визначення цілей - першооснова, якій підпорядковане 

функціонування систем управління, починаючи з розробки. Таким чином, 

найістотнішим рішенням при плануванні буде вибір цілей організації. У 

багатьох організаціях формування мети є процесом, в якому спочатку 

формується генеральна мета - мета 0-го рівня, а потім послідовно цілі нижчих 

ієрархічних рівнів, що розкривають безпосередньо цілі вищого ієрархічного 

рівня. Спосіб, за допомогою якого формуються таким чином цілі, отримав назва 

метод дерева цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження функцій управління 

як основних категорій технології менеджменту підприємства представлені в працях 

Н.М.Мартиненко, І.Ансоффа, М.Г. Мескона, Альберта М. Хедоурі, Р.Л.Акоффа, 

Ф.І.Хміля, А. Аккера, В.В. Глухова, О.Є Кузьміна, О.Г. Мельник, А.А. Мазаракі, 

Г.В. Осовської, Т.О.Скрипко, О.О. Ланда, А.В. Шегди та багатьох інших, однак не 

всі аспекти змісту управлінської праці на промислових підприємствах, які давно 

функціонують в ринковому середовищі з’ясовано і обґрунтовано. Проблема 

сталості і рівня розвитку підприємств досі існує, однак роль і відповідальність 

управлінців за цей процес недостатньо визначена. Не створені умови і для 

формування дієвих інструментів механізму управління розвитком. Зазначене 

мотивує управлінську діяльність по формуванню цілей розвитку підприємств і 

забезпечення сталості їх розвитку розглядати як самостійну функцію у 

функціональній структурі управлінської праці і складову управлінського циклу. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Дерево цілей (tree whole) – 

метод стратегічного планування, що представляє собою взаємозв'язок цілей 

різних рівнів. Ідея методу «дерево цілей» уперше була запропонована У. 

Черчменом у зв'язку з проблемами прийняття рішень у промисловості. При 

використанні методу дерева цілей як засобу прийняття рішень часто вводять 

термін "дерево рішень". При застосуванні «дерева» для виявлення та уточнення 

функцій управління говорять про «дереві цілей і функцій». 

 Метод дерева цілей орієнтований на отримання повної структури цілей. 

Для цього при побудові варіантів структури слід враховувати закономірності 

цілеутворення. Кожен варіант стратегії розвитку об'єкта має на увазі наявність 

відповідності дерева цілей. Якщо точно визначити їх складові та дати їм 

кількісні значення, тоді з'являється можливість зіставляти їх і виявляти 

найкращу альтернативу. По суті, дерево цілей являє собою пов'язаний граф без 

циклів, вершини якого інтерпретуються як цілі, а гілки (ребра) - як зв'язок між 

ними. Необов'язково, щоб з кожної вершини дерева виходило однакове число 

гілок. При цьому довжини ланцюгів, що з'єднують головну мету (мета вищого 

рівня) з цілями самого нижнього рівня, можуть бути різними [3]. 

Основа побудови будь-якого дерева цілей - системний підхід, що 

представляє спосіб мислення та методологію будь-яких змін, у тому числі і на 

макроекономічному рівні. При використанні системного підходу особливої 

уваги заслуговують чотири проблеми: визначення меж системи та меж 

зовнішнього середовища; встановлення цілей системи та переклад їх на мову 

завдань – в результаті вийде графік виконання завдань; визначення структури 

програми дій та розкладання програми з елементів (матриця дій); опис 

управління системами. 

Вирішенню цих проблем підпорядковано розподіл методу дерева цілей на 

етапи: визначення меж дослідження, на якому формулюється проблема, 

уточнюється генеральна мета та об'єкти дослідження; підготовка переліку 

факторів, що впливають на об'єкт дослідження– на цьому етапі виділяються 

внутрішні та зовнішні фактори; розробка сценаріїв майбутнього розвитку в 



592 
 

термінах цілей; побудова першого варіанта дерева цілей; визначення 

результатів як показників ступеня досягнення цілей; кількісне визначення 

потреби у ресурсах задля досягнення поставленої мети; визначення альтернатив 

використання ресурсів, які забезпечують досягнення цілей; ітеративне 

коригування сценаріїв, дерева цілей, ресурсів та попередня оцінка результатів; 

складання остаточного варіанта дерева цілей та матриці структурно-логічного 

підходу. 

Поетапна робота дозволяє здійснювати зворотний зв'язок для коригування 

побудови дерева цілей. Основний принцип побудови дерева цілей – повнота 

його розукрупнення: кожна мета верхнього рівня повинна бути представлена у 

вигляді підцілей наступного рівня таким чином, щоб повністю визначити 

поняття вихідної цілі. Побудова дерева цілей здійснюється зверху донизу, 

починаючи з формулювання генеральної мети. Це правило отримано внаслідок 

того, що більш загальна мета не може бути отримана підсумовуванням 

часткових цілей. Для формулювання генеральної мети необхідно встановити 

роль і місце аналізованої проблеми у системі вищого за ієрархією рівня. В 

основі узгодження генеральної мети цієї системи з цілями систем вищого рівня 

мають бути вивчені офіційні нормативно-правові документи. Декомпозиція 

генеральної мети на підцілі повинна здійснюватися з таким ступенем 

деталізації, щоб для цілей нижнього рівня було можливе визначення 

конкретних заходів з їхньої реалізації. Якщо не можна визначити один або 

систему показників, характеризуючих ступінь досягнення мети, то 

формулювання цієї мети втрачає сенс, оскільки неможливо відповісти на 

питання про її досягнення. Цілі кожного рівня повинні бути зіставні за своїм 

масштабом та значенням. Всі цілі та пріоритети на різних рівнях обов'язкові 

для досягнення генеральної мети. Якщо можливі альтернативи в цілях, то 

необхідно будувати різні альтернативні дерева цілей. З висновку, що кожній 

альтернативі генеральній меті відповідає свій набір пріоритетів та способів 

досягнення, випливає, що альтернативи з метою можливі лише на рівні 

генеральної цілі. Набір підцілей, які забезпечують досягнення генеральної мети, 
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має бути необхідним та достатнім. Кількість рівнів дерева цілей 

рекомендується вибирати в межах 5 – 9. Згідно з гіпотезою Міллера 

оптимальним класифікаційним числом є 7. Розподіл на більшу кількість 

елементів створює труднощі сприйняття і порівняння, а менше число елементів 

не дає необхідного різноманіття [5]. 

Таким чином, конкретизуючи вищеописане, можна виділити такі основі 

принципи постановки цілей і формування дерева цілей: 

1.Мета визначається назрілою потребою та можливостями її досягнення. У 

разі виникнення будь-якої проблеми (потреби) природним є прагнення до її 

вирішення. Однак у цьому випадку мета може бути обрана настільки складною, 

що наявні ресурси не дозволяють її досягти. Для визначення цілей необхідно 

знання потреб та аналіз можливостей (ресурсів) задоволення цих попотреб. 

Мета завжди винна бути реальною. 

2.Мета має бути конкретною та кінцевою для виконавців, мати крім 

формулювання кількісний вираз або можливість зіставлення з деякою базою 

(мати відповідний критерій її досягнення), задаватися на певний період часу. 

3.Постановка мети здійснюється у кілька етапів. Спочатку мета ставиться в 

відповідність з назрілими або прогнозованими потребами. Потім 

вишукуються ресурси на її досягнення (системний підхід). Нарешті, виявивши 

всі ресурси, які можна залучити, уточнюють мету та період її досягнення 

(генетичний підхід). Таким чином, постановка цілі йде по схемою: мета - засіб її 

досягнення – ціль. 

4.Цілі систем нижчого рівня повинні бути сумісні з цілями систем вищого 

рівня й спрямовані на досягнення останніх, тобто, цілі систем нижчого рівня в 

сукупності утворюють мету системи вищого рівня. Таким чином, мета може 

бути досягнута, якщо утворюють її підцілі досягаються підрозділами 

об'єднання. 

5.Між деревом об'єктів управління та деревом цілей бажано досягнення як 

можна більшої відповідності. Структура системи цілей повинна відповідати  

структурі виробничої системи (об'єкта управління), тоді кожна мета досягається 
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певним підрозділом. У цьому випадку підвищується цілеспрямованість дія 

кожного елемента виробничої системи. 

6.Побудова багаторівневого дерева цілей може бути здійснена по ряду 

ознак, перелічених у таблиці 1 [7]. 

Таблиця 1 - Сукупність ознак цілей, що впливають на процес побудови 

дерева цілей. 
Ознака цілі Умови застосування ознаки 

Напрям діяльності Задані рівень виробничої структури і 
етапи планування 

Етапи планування Задані рівень виробничої структури і 
напрямки діяльності 

Рівень виробничої структури Задані напрямки діяльності і етапи плани- 
рування 

Сукупність процесів життєвого 
циклу продукції 

Заданий вигляд продукції 

Комбінований ознака 
(сукупність ознак) 

Умови змінюються в відповідно з зміною 
ознаки 

 

7.Побудова дерева цілей може вести декомпозицію (розчленування) мети 

нульового рівня (головної мети) на основні та часткові або композицією цілей 

вищих рівнів із цілей нижчих рівнів. Завжди існують кілька варіантів інтеграції 

та диференціації цілей. Переважним є варіант, який у найбільшому ступені 

відповідає дереву об'єктів управління [6].  

Необхідно відзначити, що ступінь повноти і деталізації складових елементів 

дерева цілей, на нашу думку, залежить від масштабів та завдань діагностики. 

Але в будь-якому випадку нижній рівень дерева цілей бажано формувати з 

конкретних (Нехай навіть і дуже загальних і укрупнених) дій і результатів, які 

формують стратегію досягення цілей. 

Практика з'єднання різнохарактерних обчислювальних процедур при 

визначенні- ні пріоритетів на основі аналізу дерева цілей призвела до появи 

таких методів, як система ПАТТЕРН, метод «подвійного дерева», система RDE, 

метод функціонального аналізу Ліза, метод Діна і Хаузера [5]. 

Система ПАТТЕРН була розроблена в США для аналізу великих масивів 

статистичних даних і прогнозування в будь-який області діяльності. При 
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побудові «дерева цілей» виділяються кілька наступних один за іншим рівнів, 

що знаходяться у певній супідрядності. Найбільш високий ступінь найчастіше 

відображає національні інтереси держави, потім слідують структурні елементи 

«дерева цілей», які характеризують локальні цілі, функціональні підсистеми, 

часткові науково- технічні та соціально-економічні проблеми. Зрештою, 

система ПАТТЕРН дозволяє чітко сформулювати завдання розвитку, сумарні 

ваги (значимість) всіх цілей, основні напрямки розподілу ресурсів для 

досягнення намічених результатів. Вперше ця система була застосована 

американською фірмою «Хонівелл Інк», яка в 1964 року закінчила розробку 

військово-прикладного характеру. Фірмі було необхідно визначити пріоритетні 

напрямки проведення науково-технічних розробок у галузі ВПК США на 

довгостроковий період. Була створена робоча група, яка побудувала первісний 

варіант «дерева цілей» військово-промислової політики США. Потім були 

запрошені експерти, яким видавалися концепція довгострокового розвитку 

ВПК країни та бланк для зазначення коефіцієнтів відносної важливості. Вибір 

цілей даного проекту (проведення науково-технічних розробок) проводився у 

кілька турів і полягав у тому, щоб на завершальному етапі всі експерти були 

одноголосні з розробленим варіантом. Для цього в кожному типі були 

організовані слуханя тих експертів, думки яких різко відрізнялися від думки 

більшості. Фірма «Хонівелл Інк» використала 20 фахівців, не рахуючи 

зовнішніх експертів, для розробки форм та обробки отриманих даних. Робота зі 

створення оптимального «дерева цілей» для проекту галузевого масштабу 

зайняла більше 6 місяців [2]. 

Метод «подвійного дерева» передбачає побудову двох графічних моделей 

– теоретичного та експериментального «дерева», що дозволяють вирішити ще 

одне завдання: з допомогою теоретичного графа визначається відносна 

значимість цільових установок прогнозу; а експериментальний граф оцінює 

можливість практичної реалізації науково-технічного передбачення. 

Система RDE орієнтована на побудову спеціальних матриць для оцінки 

взаємовпливу факторів. Для кожного елемента системи експертним шляхом 
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визначають ся коефіцієнти значущості: з їх допомогою вирішується завдання 

розподілу ресурсів за напрямки можливого використання. Сума коефіцієнтів 

для ребер, що входять з однієї вершини, повинна у всіх випадках дорівнювати 

одиниці. Дотримання цієї умови         означає запровадження єдиного масштабу 

зміни всім елементів даної системи. Перемноживши коефіцієнти значимості, 

проставлені всіма ребрами по довільній траєкторії (від останнього рівня до 

першому), можна, можливо отримати комплексну характеристику для 

конкретного напрямки рішення поставленою проблеми. Основна перевага 

системи RDE – ретельне обґрунтування пріоритетів використання коштів для 

здійснення тих чи інших цілей [4]. 

Метод функціонального аналізу використовується переважно при 

визначенні найважливіших параметрів машин та механізмів у майбутньому. 

Особливе місце під час проведення розрахунків відводиться індексу прогресу, 

що визначається як відношення величини прогнозованого показника при 

заданому рівні фінансування розробок до значення цього ж показника при 

необмеженому рівні фінансування. 

Метод Діна та Хаузера заснований на зіставленні очікуваних витрат та 

очікуваної ймовірності реалізації мети. У ході виконання розрахунків фіксовані 

ресурси визначаються з максимальним ефектом між безліччю програм, 

реалізація котрих передбачається у перспективі. 

У процесі формування цілей також використовують такі підходи, як 

аналітичне вивчення, казуальний емпіризм. Аналітичне вивчення передбачає 

побудову моделі системи, що вивчається для отримання більш чіткої картини 

про вхідні та вихідні змінних. Такий аналіз дозволяє отримати більш чітке 

уявлення про цілі сусідніх ієрархічних рівнів.  

Слід зазначити, що процес формування цілей може йти і в протилежному 

напрямку: від цілей менш високого ієрархічного рівня до цілей вищого 

ієрархічного рівня («знизу нагору»). При такому підході може бути 

використаний метод складання аналітичних оглядів, оскільки він може дати 

багато цілей нижчих ієрархічних рівнів, які згодом узагальнюються рівня цілей 
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більш загального характеру. Одна з причин того, що цілі не виражаються у 

кількісній формі, – труднощі кількісного вираження цілей. Але для 

ефективного управління організацією це необхідно. При побудові дерева цілей 

вважається недоцільним переходити до цілям більше низького ієрархічного 

рівння до тих пір, поки: 

− не зроблено не тільки словесний (вербальний), але і кількісний опис 

цілей; 

− мета не розгорнута во часу; 

− всім цілям не визначено коефіцієнти їх відносної важливості. 

 У процесі формування дерева цілей: 

− розглядаються різні альтернативні варіанти цілей; 

− виключаються незначні заходи (ще одне використання коефіцієнта 

відносною важливості цілей); 

− виключаються заходи з щодо низькою ефективністю; 

− виключаються заходи через нестачі ресурсів для їх виконання. 

Висновки. У цілому підбиваючи підсумок, слід зазначити, що постановка 

цілей у процесі управління настільки важлива, що було створено безліч 

методичних підходів, щоб стимулювати менеджерів займатися цією діяльністю. 

З них на практиці широку попу лярність отримали такі методи, як: управління з 

цілей (УПЦ), оперативне та стратегічне управління. При цьому дерево цілей 

необхідно визнати головним аналітичним інструментом, що дозволяє 

визначити та оптимізувати взаємозв'язок місії та цілей будь-якої організації зі 

стратегіями її реалізації. 
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У статті систематизовано основні типи адаптивних стратегій реалізації 

маркетингового потенціалу підприємства, що застосовуються в сучасних 

економічних умовах. Розкрито економічну сутність маркетингового 



599 
 

потенціалу промислових підприємств. Виокремлено основні чинники, що 

формують маркетинговий потенціал м'ясопереробного підприємства. 

Ключові слова: маркетинговий потенціал, стратегічне планування, 

м’ясопереробна галузь, формування потенціалу, ресурси. 

Як відомо, більшість стратегічних рішень, які приймаються на переробних 

підприємствах України належать саме сфері маркетингу. Проблема розвитку 

маркетингового потенціалу м'ясопереробних підприємств знаходиться в ряді 

найважливіших теоретичних і практичних аспектів економічного розвитку 

промислової галузі.  Саме тому ефективність управління маркетинговим 

потенціалом на вітчизняних підприємствах впливає на 

конкурентоспроможність підприємства в умовах нестабільного оточуючого 

середовища. Це пов'язано не тільки з масштабністю і складністю розв'язуваних 

економічних і технологічних завдань, але і з спробами значної частини 

керівників вирішувати принципово нові завдання старими методами. Це 

зумовлює необхідність подальшого розвитку маркетингу як найбільш 

ефективної концепції управління м'ясопереробними підприємствами в умовах 

ринкової економіки.  

Науковий інтерес до проблеми оцінки маркетингової діяльності 

промислового підприємства змушує звернутися до аналізу накопиченого 

теоретичного матеріалу. Проблеми, принципи, особливості ефективного 

управління маркетинговим потенціалом, методичний інструментарій 

стратегічного маркетингового планування на підприємствах отримали 

відображення у роботах Ансоффа І., Асселя Г., Мак-Дональда М., 

Ламбена Ж. Ж., Поліщук І.І., Томпсона A.A., Стрікленда А.Д. Тим не менш, 

низка питань щодо розвитку маркетингового потенціалу м'ясопереробних 

підприємств з урахуванням економічних та інших регіональних особливостей 

вимагають поглиблення наукових досліджень проблеми, вироблення 

обґрунтованих рекомендацій щодо формування системи ефективного 

стратегічного маркетингу на підприємствах м'ясопереробної галузі та 

механізму управління ними в умовах, що склалися. 
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Актуальність дослідження проблем розвитку та управління маркетинговим 

потенціалом посилюється через відсутність на м'ясопереробних підприємствах 

комплексного механізму стратегічного управління маркетингом, чітких 

формулювань цілей, завдань та критеріїв оцінки розвитку маркетингу, 

недостатнім застосуванням сучасних маркетингових технологій, домінуванням 

операційного маркетингу над стратегічним. 

Метою статті є визначення основних напрямів побудови ефективного 

управління конкурентоспроможним маркетинговим потенціалом переробних 

підприємств за ринкових умов. 

Стратегічний маркетинговий підхід при вирішенні різних завдань дозволяє 

підприємствам м'ясної галузі дуже гнучко маневрувати наявними 

матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами. Ринкові умови 

перетворюють маркетинг на фундамент організації та планування всієї 

виробничо-збутової діяльності підприємств, а управління маркетингом – на 

найважливіший елемент системи управління в цілому. 

Дідченко О.І. визначає потенціал маркетингу як загальну сукупність 

коштів та можливостей підприємства ефективного використання 

маркетингових технологій [1, с. 270]. 

Коваль Т. О., Пономаренко О. О. розуміють під потенціалом маркетингу 

суб'єктні можливості залучити потенційного споживача до споживання товару 

чи послуги. У цьому випадку потенціал маркетингу визначає потужність і силу 

впливу підприємства на споживчий ринок, внаслідок чого формуються 

потенційні споживачі [3, с. 362-363]. 

З метою вдосконалення маркетингової діяльності підприємств, їхньої 

ринкової орієнтованості, отримання можливостей залучення додаткових 

інвестицій необхідно оцінювати маркетинговий потенціал, а також 

цілеспрямовано та своєчасно керувати ним.  
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Маркетинговий потенціал підприємства слід розглядати як низку із 

окремих потенціалів, які характеризують: ступінь готовності маркетингових 

ресурсів, організаційного механізму маркетингу і спроможності досягати 

необхідних маркетингових результатів. При управлінні маркетинговим 

потенціалом переробних підприємств, варто приділяти увагу його основним 

складовим елементам (рис.1). 

Виявлення маркетингового потенціалу на переробному підприємстві 

відіграє важливу роль для його подальшого розвитку. На кожному етапі 

виробничого циклу на підприємстві, починаючи з закупівлі сировини та 

закінчуючи реалізацією продукції, ефективне використання маркетингового 

потенціалу дає можливість підвищити ефективність використання наявних 

ресурсів, задля досягнення поставлених цілей та зміцнення ринкових позицій 

[4, с. 332-333].  

Зважаючи на вищезазначене, варто відмітити, що маркетинговий потенціал 

м'ясопереробних підприємств реалізується найбільш повно, якщо відомий 

ступінь протидії навколишньому економічному, політичному, соціальному 

зовнішньому мікро- та макросередовищу, або ефективність відносин із 

середовищем (особливо у довгостроковому плані).  
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досвід 
персоналу 
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Рисунок 1 – Схема основних елементів маркетингового 
потенціалу переробних підприємств 



602 
 

 Варто зазначити, що ефективність розвитку маркетингу та потенціалу на 

м'ясопереробному підприємстві забезпечується не тільки правильним вибором 

стратегій маркетингу, але і тактичними, оперативними підходами до їх 

реалізації. Тільки оптимальний вибір стратегій маркетингу та методів їх 

реалізації здатний забезпечити найбільший синергетичний ефект. 

Розглянемо варіанти формування та розвитку маркетингових стратегій 

підприємств, які безпосередньо впливають на реалізацію та ефективне 

управління маркетингового потенціалу. Найбільш важливими є: 

1. Створення цілісної, діалектичної, гнучкої системи маркетингу, яка була 

б адаптивною та сприйнятливою до попиту споживачів, ринкових змін, 

маркетингових інновацій. 

2. Раціоналізація маркетингової функціональної організації, яка забезпечує 

чітке встановлення та розподіл між працівниками управління та провадження 

посадових функцій маркетингової діяльності. 

3. Удосконалення організаційного механізму маркетингу за рахунок 

розширення кооперування та інтегрування маркетингових функцій у рамках 

об'єднання або в масштабі низки однорідних підприємств, інтеграційних 

формувань. 

4. Впровадження науково обґрунтованих технологій процесу організації та 

управління маркетингом. Даному фактору підвищення ефективності 

маркетингу керівники м'ясопереробних підприємств, їх підрозділів та фахівці 

приділяють ще незначну увагу [5, с. 96-97]. 

Очевидно, що м'ясопереробне підприємство є складною 

багатофункціональною системою, що об'єднує переробку і реалізацію 

продукції, тому важливо створити такий механізм управління потенціалом та 

конкурентоспроможністю продукції, щоб усунути роз'єднаність та забезпечити 

поєднання принципів управління якістю. Об'єктом системи управління в 

даному випадку буде виступати підприємство, яке прагне стійких ділових 

зв'язків, має кілька технологічних циклів, утворює єдність економічних 

інтересів, а також поєднує виробництво продукції, переробку та торгівлю. 
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Для того, щоб не лише виживати, а й стабільно розвиватися, 

м'ясопереробні підприємства мають освоювати нові види продукції, постійно 

вдосконалювати маркетингову стратегію, приділяти особливу увагу ціновій та 

товарній політиці. Розглянемо основні чинники, які сприяють формуванню 

маркетингового потенціалу м’ясопереробного підприємства (табл.1). 

Таблиця 1 – Чинники формування маркетингового потенціалу 

м’ясопереробного підприємства 
Основні чинники, що формують маркетинговий потенціал 

м'ясопереробного підприємства 
Творчий, кваліфікований персонал, що займається питаннями маркетингу 

Фінансові ресурси для здійснення та підтримки маркетингової діяльності 
(бюджетування рекламних акцій, дегустацій, виставок тощо) 

Розширена мережа фірмової торгівлі, довгострокові контракти з іншими 
збутовими (торговими) мережами 

Широкий асортимент продукції підприємства за: новизною, категоріями, 
сортністю, якістю, у розрізі цін 

Сертифікація систем якості продукції (ДСТУ, ISO, HACCP) 

Наявність веб-сайту підприємства та його інформаційна підтримка 

Підтримка торгової марки за рахунок іміджевих технологій, зворотній 
зв'язок зі споживачами 

 

Слід також зазначити, що маркетинговий потенціал впливає на ринок 

загалом, окремих споживачів та бізнес-партнерів зокрема. Під час здійснення 

прямої комунікації з потенціалом споживачів виникає процес взаємодії. Якщо 

докладати усвідомлені і цілеспрямовані зусилля, то потенціал споживача із 

боку маркетингу можна змінювати, а отже, можна проводити потенціал ринку 

загалом. Проте слід зазначити, що не розвиток потенціалу споживачів 

призводить до зміни потенціалу ринку. Часто це призводить до перерозподілу 

споживачів між конкурентами без зміни загальної ємності ринку [2,с.76-77].  

При комунікації з ринком загалом є зворотний зв'язок, що виявляється у 

формі маркетингових та ринкових досліджень. Недоліком такого зв'язку є 

спотворення інформації, ризики інформаційних втрат, які утворюються у 

зв'язку з неможливістю встановлення зворотного зв'язку з кожним споживачем. 
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Комунікація з бізнес-партнерами є інструментом підвищення 

результативності маркетингового потенціалу, так як формуються додаткові 

синергетичні ефекти від взаємодії з партнерами на основі об'єднання ресурсів: 

зниження маркетингових витрат, зростання інвестиційних можливостей у 

маркетинговій діяльності та інші. Підсумовуючи, необхідно зазначити, що з 

метою подальшого вивчення та оцінки потенціалу маркетингу принципово 

важливо розрізняти маркетинговий, економічний, ринковий потенціали 

підприємства та потенціал ринку, знати їх співвідношення та шляхи взаємодії. 

Одним із шляхів підвищення потенціалу в м'ясопереробній сфері є 

впровадження науково-технічного прогресу, в який також входить революційне 

переоснащення всіх фондів виробництва на основі найновіших наукових 

досягнень технологій та техніки. Шлях до збільшення потенціалу виробництва 

організації це також використання певного режиму економії. 

Фактори, при яких зберігаються ресурси, стають вирішальними для того, 

щоб задовольнити потреби, що постійно зростають, у сировині, паливі, енергії 

та матеріалах. Також шляхи до збільшення потенціалу в м'ясопереробній сфері 

включають різні заходи, спрямовані на краще використання та розподіл 

основних фондів і ресурсів даного підприємства. Важливо якомога 

інтенсивніше використовувати наявний виробничий потенціал організації, 

простежувати динаміку виробництва, ознайомитися з максимальним 

завантаженням виробничого устаткування. Результатом цих заходів стане 

швидший темп приросту готової продукції, при цьому без зайвих інвестицій та 

капіталовкладень. 

Отже, можна дійти до висновку, що маркетинговий потенціал 

м’ясопереробного підприємства слід розглядати як складову інноваційного 

потенціалу, тому що саме стратегія інноваційного розвитку промислових 

підприємств є на сьогодні головним напрямком. Слід зазначити, що 

маркетинговий потенціал як складова інноваційного потенціалу промислового 

підприємства матиме свої відмінні риси. Зокрема, належне місце для оцінки 

маркетингового потенціалу має займати аналіз технологічних можливостей, що 
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має на меті виявлення таких напрямів НДДКР, результати, від реалізації яких 

будуть конкурентоспроможними в майбутньому. Необхідно з необхідною 

мірою ретельності дослідити напрями змін потреб споживачів. Необхідно 

розуміти, що кошти є у внутрішньому маркетинговому середовищі, а 

можливості надає зовнішнє маркетингове середовище. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ СПОЖИВАЧІВ 

 

У роботі проаналізовано систему управління лояльністю споживача. 

Визначено основні складові та умови її формування. Запропоновано 

комплексний підхід щодо розрахунку споживацької задоволеності.  

Ключові слова: лояльність, покупець, споживач, система, ринок, управління, 

продукція.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Оцінювання є основою процесу управління 

лояльністю й прийняття адекватних управлінських рішень. Тому питання 

оцінювання лояльності набувають особливої актуальності й потребують 

нагального вирішення, чим і обґрунтовується вибір теми статті. 

Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі 

теоретичних аспектів і методичного інструментарію оцінювання споживчої 

лояльності підприємства на основі узагальнення існуючого методичного 

досвіту. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретико-

методологічну основу дослідження склали наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів в області аналізу споживацької лояльності, методів його 

оцінки, а саме: Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Блоймер, Р. Бланчарда, 

Р. Халловелл, Р. Джавалді, Д. Прінгл, М. Томпсон, О. Парасураман, 
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В. Зайтамла, Л. Берри, Х. Лі та ін. Проте, потребують подальшого уточнення та 

дослідження сучасні характеристики лояльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Поняття споживча лояльність стало активно розвиватися у 80–ті роки в 

рамках маркетингу взаємовідносин як спосіб зберігання опрацьованої 

клієнтської бази. Особлива роль у розумінні споживчої лояльності належить 

Ф. Райхельду, директору консалтингової компанії Bain & Company, який зміг 

довести важливість лояльності та запропонувати нову модель бізнесу в основі 

якої лежить піклування про збільшення стійкості відносин між продавцем та 

покупцем. Також існують такі поняття як споживча лояльність і лояльність до 

бренду. Деякі вчені вважають, що визначення лояльності, незалежно від ринку, 

зводиться до лояльність до бренду [1]. Проте вибір на користь терміну 

лояльності до бренду невдалий, оскільки брендування має обмежену сферу 

застосування (наприклад, слабо розвинене брендування промислових товарів). 

Прихильниками лояльності як поведінки є також багато розробників і 

користувачів систем CRM - систем управління відносинами з споживачами [2]. 

Такий відомий дослідник лояльності як Ф. Райхельд вважає, що лояльність – є 

відданість власному джерелу цінності. Лояльний покупець не змінює джерело 

цінностей, тобто раз у раз купує товар або послугу, і рекомендує його своєму 

оточенню. 1990-і роки дослідники стали активно висувати аргументи на 

користь того, що одного виміру поведінки недостатньо для розуміння щирої 

лояльності споживачів. Потрібно вимірювати також ставлення споживачів до 

продукту/фірми. За даними Гремлера і Брауна, які досліджували критерії 

вибору послуг, близько 75% усіх рішень щодо покупки послуг засноване на 

ставленні до бренду/фірми і на емоціях. Саме наявність цієї лояльності, тобто 

сприятливого ставлення споживачів до даної компанії, продукту і є основою 

для стабільного обсягу продажів» [3]. Поступово популярність придбала підхід 

до лояльності як до відношення (attitudinal loyalty approach), який, не 

заперечуючи важливості поведінкового аспекту лояльності, робить набагато 

більший акцент на відношенні споживача до продукту/фірми. Зокрема, таку 
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точку зору відстоюють Брандт, Дік і Базу [1], а також Дей [2]. Виходячи з 

аналізу даної категорії будемо визначати «лояльність клієнтів на промисловому 

ринку» як стійке у часі, особливе відношення клієнта до певної 

компанії/бренду, що характеризується постійною взаємодією, високим рівнем 

задоволеності, відповідності очікуванням, нечутливістю до дій конкурентів, 

готовністю рекомендувати її іншим та сплачувати преміальну ціну, 

супроводжене раціональною та емоційною прихильністю. Міцні стосунки з 

лояльними клієнтами є запорукою існування будь-якої компанії. Крім того, 

задоволені лояльні клієнти є чудовими розповсюджувачами сприятливої 

інформації про компанію, привертаючи таким чином нових клієнтів. Отже 

лояльність, є основним показником рівня взаємодії споживача і компанії. 

Програма лояльності – це інструмент маркетингу, який характеризується 

системним підходом та спрямований на формування лояльності обраної 

цільової групи споживачів з метою створення та підтримки з ним 

довгострокових відносин [3]. В свою чергу, лояльність споживачів – це 

позитивне відношення покупців до певного продукту, марки, фірми, яке 

формується на основі відповідного досвіду здійснення покупок або звертання 

до даної фірми і супроводжується емоційною прихильністю до товару (марки, 

фірми) та нечутливістю до дій конкурентів [4]. Лояльність як концепція 

базується на теорії поведінки споживачів і є тим, як можуть проявляти 

споживачі своє ставлення до брендів, послуг або заходів. Часто лояльність 

клієнтів трактується на противагу лояльності до бренда, щоб підкреслити, що 

лояльність є особливістю людей, а не чимось притаманним брендам [4]. 

Управління лояльністю – це складний процес, необхідний для 

стимулювання лояльних об’єктів для досягнення цілей організації. Управління 

лояльністю є дуже важливим складником менеджменту підприємства у цілому. 

Саме тому, розглядаючи процес управління лояльністю, на нашу думку, 

доцільно орієнтуватися на класичний цикл менеджменту, який передбачає такі 

етапи, які є основними функціями менеджменту: планування, організація, 

мотивація та контроль [1]. 
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Існує багато підходів до розроблення програми лояльності. Одні з них 

формуються на засадах традиційних програм стимулювання попиту, інші 

передбачають тільки деякі заходи запровадження сезонних знижок, 

розпродажів, коригування цін тощо. Тому кожна з них має право на віднесення 

до програми лояльності, оскільки за будь-яким із зазначених заходів споживач 

отримує відповідну вигоду [6]. Утім процес розроблення програми лояльності 

набуває значущості за умови систематизованого та контрольованого, а отже, 

управлінського підходу до її розроблення та застосування. 

Початковим етапом процесу розроблення програми лояльності є 

організаційноуправлінські заходи, пов’язані зі створенням єдиного центру 

управління, на який покладені обов’язки щодо формуванням команди 

розробників й виконавців, створення інформаційної бази клієнтів, вибору цілей 

та визначення відповідних завдань. Оскільки в результаті дії програми 

зацікавлені всі працівники підприємства, у її розробленні повинні брати участь 

усі управлінські підрозділи, що і є однією з основних вимог сучасної концепції 

маркетингу та фактором успіху підприємства на ринку. Однією із головних 

цілей програми лояльності є необхідність створення інформаційної клієнтської 

бази, при формуванні якої необхідно додержуватись таких дій: визначитися зі 

змістом бази даних; опрацювати періодичність наповнення та оновлення; 

обрати та протестувати методологічні підходи до збору та обробки інформації; 

визначити необхідні інформаційні й людські ресурси. 

Подальші дії спрямовані на вибір й формулювання цілі програми. Завдання 

підприємства у межах цілеполягання характеризуються чітким визначенням 

параметрів, за якими стане можливим оцінити ефективність програми 

лояльності. На етапі інформаційно-методологічного забезпечення з метою 

визначення системи цінностей основних споживачів рекомендується проводити 

маркетингове дослідження сегмента ринку у такій послідовності: попереднє 

дослідження привілей на обмеженій виборці споживачів; розширене 

опитування; творче розроблення привілеїв. Результати такого опитування 

дозволять у подальшому більш чітко визначити із переліком доцільних 
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матеріальних і нематеріальних привілеїв для конкретного сегмента ринку, 

обрати ключові фактори програми лояльності. У подальшому обрані привілеї 

необхідно переглянути з метою відстеження найбільш актуальних з огляду на 

визначену ціль підприємства. Проведене ранжування привілеїв дозволить 

обрати ключові фактори лояльності. Одночасно на етапі вибору привілеїв для 

створення кобрендингової програми лояльності рекомендується здійснити 

вибір партнера, що виробляє суміжний товар, але не є субститутом товарів 

підприємства. Вибір виду програми лояльності здійснюється на підставі 

перерахованих вище заходів з дослідження, визначення привілеїв, ключових 

факторів лояльності тощо. Наступні дії повинні бути спрямовані на 

розроблення системи маркетингових комунікацій, за допомогою яких 

планується донести інформацію про програму лояльності до того або іншого 

сегмента клієнтів, вибираючи найбільш відповідні для тієї або іншої структури. 

Етап фінансово-економічного обґрунтування програми лояльності передбачає 

розроблення фінансової концепції залежно від виду програми, розміру сегмента 

ринку, обраних заходів і загальної стратегії просування. Тому саме на цьому 

етапі в першу чергу рекомендується скласти бюджет програми з урахуванням 

усіх запланованих заходів та необхідних для їх просування маркетингових 

інструментів. При розрахунку бюджетної складової обов’язково врахувати 

фінансові ризики, які виникають у процесі запуску та дії програми. Четвертий 

етап спрямований на контроль результатів від дії програми лояльності та 

розроблення коригуючих заходів з її удосконалення. Важливим заходом на 

цьому етапі є процес оцінювання результатів від дії програми, а отже, 

визначення її ефективності. Загалом вимір лояльності є дуже складним 

процесом, оскільки важко зв’язати фінансові витрати з нефінансовими 

результатами. Лояльність, незважаючи на її якісні характеристики (поведінка і 

відношення покупця до продукції, бренда) можливо виміряти за кількісними 

показниками. 

Висновки. Отже, у статті розглядається програма лояльності як 

інструмент маркетингу, що характеризується системним підходом та 
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спрямованим на формування лояльності обраної цільової групи споживачів з 

метою створення та підтримки з ним довгострокових відносин. 

Для оцінки ефективності програми лояльності пропонується застосовувати 

низку методик, обираючи серед них тільки ті, що відповідають параметрам 

отримання споживацької лояльності та додаткового економічного ефекту. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Оцінювання є основою процесу управління 

лояльністю й прийняття адекватних управлінських рішень. Тому питання 

оцінювання лояльності набувають особливої актуальності й потрубують 

нагального вирішення, чим і обґрунтовується вибір теми статті. 

Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі 

теоретичних аспектів і методичного інструментарію оцінювання споживчої 

лояльності підприємства на основі узагальнення існуючого методичного 

досвіту. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретико-

методологічну основу дослідження склали наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів в області аналізу споживацької лояльності, методів його 

оцінки, а саме: Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Блоймер, Р. Бланчарда, 

Р. Халловелл, Р. Джавалді, Д. Прінгл, М. Томпсон, О. Парасураман, 

В. Зайтамла, Л. Берри, Х. Лі та ін. Проте, потребують подальшого уточнення та 

дослідження сучасні характеристики лояльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
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Лояльність споживачів – це позитивне відношення покупців до певного 

продукту, марки, фірми, яке формується на основі відповідного досвіду 

здійснення покупок або звертання до даної фірми і супроводжується емоційною 

прихильністю до товару (марки, фірми) та нечутливістю до дій конкурентів 

[10]. Лояльність як концепція базується на теорії поведінки споживачів і є тим, 

як можуть проявляти споживачі своє ставлення до брендів, послуг або заходів. 

Часто лояльність клієнтів трактується на противагу лояльності до бренда, щоб 

підкреслити, що лояльність є особливістю людей, а не чимось притаманним 

брендам [15]. Таким чином, лояльність споживачів залежатиме як від 

попереднього позитивного досвіду споживання, так і від прихильності до 

товарів бренду. Теоретичний зміст лояльності розглядається як складник трьох 

елементів: довіра; прихильність до цінностей; довготермінові відносини. 

Лояльність споживачів визначається як їх уподобання до продукту, послуг, 

сервісу, торгової марки, логотипу, зовнішньому вигляду, персоналу, системи 

обслуговування конкретного підприємства [5]. 

До показників лояльності, яка сприймається, віднесено суб’єктивні 

оцінки, стабільні позитивні асоціації, бажання, емоційна прихильність 

споживача до певної марки [14]. Під час вимірювання комплексної лояльності 

використовують інтегральні оцінки. Вони поєднують у собі поведінкові й 

емоційні характеристики. Загалом лояльність досягається за умови виконання 

низки умов. Перша умова досягнення лояльності споживачів – економія 

важливих для них ресурсів. Друга умова досягнення лояльності – забезпечення 

споживачів цінною продукцією або сервісом. При цьому додаткові емоційні 

блага для покупців, які виробник може запропонувати разом з продукцією або в 

продукті, стануть імпульсом до зростання лояльності споживачів [11]. На 

лояльного споживача покладаються завдання такого спрямування: � бажання 

здійснювати повторні покупки і продовжувати співпрацю з певним брендом або 

компанією; бути задоволеним компанією або брендом; � бути нечутливим до 

дій конкурентів на ринку; � мати переважно емоційний компонент у структурі 

лояльності [11]. 
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Виділяють три визначення лояльності: 1) транзакційна лояльність 

(transactional loyalty) полягає у тривалій взаємодії споживачів із підприємством 

та здійсненні ними повторних купівель, але характеризується відсутністю 

емоційної прихильності до підприємства, товарів або послуг, що ним 

пропонуються [3]. Також розглядаються зміни в поведінці покупця (наприклад, 

частка певного продукту в загальних витратах покупця на товарну категорію), 

при цьому не зазначаються чинники, що викликають дані зміни. Це найбільш 

популярний погляд на лояльність, оскільки її поведінковий аспект тісно 

пов'язаний з економічними результатами компанії [9]; 2) перцепційна 

лояльність (perceptual loyalty) – головними аспектами є суб'єктивні думки й 

оцінки покупців. Проявляється у тривалій взаємодії споживачів із 

підприємством та пояснюється наявністю позитивного ставлення або 

прихильності споживача до підприємства, товарів або послуг, що ним 

пропонуються, незалежно від пропозицій конкурентів, навіть у тому разі, якщо 

з фінансового погляду ці пропозиції для споживача є більш вигідними [3]; 3) 

комплексна лояльність (complex loyalty) – розглядається комбінація двох 

зазначених вище аспектів купівельної лояльності. Часто комплексна лояльність 

операціоналізується у формі індексів лояльності, які складають періодично для 

різних рівнів компанії (відділення банку, географічні ринки тощо) [9]. Тобто 

комплексна лояльність передбачає купівельну та емоційність прихильність 

споживачів до продукції компанії. 

При цьому важливо усвідомлювати різницю між поняттями «лояльність» 

/ «прихильність». Лояльність – це надання переваги споживачем певному виду 

товару або послуги, яке формується внаслідок узагальнення емоцій, відчуттів і 

думок стосовно цього товару або послуги [11]. Лояльність є основою досвіду 

клієнта, відображає ступінь повторюваності покупки споживачем одного 

продукту або продукту одного бренда, регулярності користування певною 

послугою або послугою конкретної компанії. Прихильність – це стійка 

позитивна асоціація з певною маркою у свідомості клієнта. Проблема 

формування лояльності полягає в тому, що неможливо передбачити наступний 
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вибір споживачів, адже лояльність уособлює лише поведінку та не виявляє 

думок і відчуттів клієнтів. Прихильність дозволяє визначити наявність 

лояльності, тоді як лояльність може існувати без психологічної прив’язки до 

товару, послуги або бренда. Проте на практиці ці поняття часто об’єднують. 

Лояльність споживачів формується за допомогою позитивної емоції, що 

викликається товаром чи послугою. Лояльний споживач буде постійно 

купувати товар або послугу певної компанії завдяки впевненості у високій 

якості продукції та сервісу. При цьому вихідною засадою є те, що пропозиції 

конкурентів на лояльного споживача не матимуть вплив [6; 4]. Оскільки 

лояльний клієнт – це позаштатний маркетолог, компанії завжди прагнули 

зрозуміти, які відчуття викликають у клієнтів товари та послуги, що 

пропонуються на ринку, за допомогою маркетингових досліджень лояльності. 

Висновки. Дослідивши різні думки щодо лояльності споживачів, 

виявлено, що найбільше на формування лояльності впливає задоволеність 

споживачів, причому для їх утримання необхідне досягнення максимального 

рівня задоволеності. Проте для визначення можливостей підвищення 

лояльності споживачів потрібно оцінити сполучення рівня як сприйманої, так і 

поведінкової лояльності.  
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УМОВAХ 

 

У cтaттi розглянуто cутнicть тa оcобливоcтi упрaвлiння вiтчизняним 

пiдприємcтвом. Розглянуто тa зaпропоновaно оcновнi шляхи вдоcконaлeння 

cиcтeми мeнeджмeнту пiдприємcтвa нa cучacному eтaпi. Проaнaлiзовaно нову 

пaрaдигму упрaвлiння. 

Ключовi cловa: упрaвлiння, упрaвлiння пiдприємcтвом, мeнeджмeнт, cучacний 

мeнeджмeнт, cтрaтeгiчнe плaнувaння, cтрaтeгiчний мeнeджмeнт, 

cтрaтeгiчнe плaнувaння. 

В cучacних умовaх гоcподaрювaння, що cупроводжуютьcя поcтiйними 

eкономiчними змiнaми, знaчно зроcтaє рiвeнь нeпeрeдбaчувaноcтi зовнiшнього 

ceрeдовищa. Зa тaких обcтaвин пeрeд пiдприємcтвaми поcтaє ряд cклaдних 

проблeм, що вимaгaють нeгaйної рeaкцiї тa швидкого вирiшeння, що нa пряму 

визнaчaєтьcя eфeктивнicтю упрaвлiння нa пiдприємcтвi. Оcновною мeтою 

cиcтeми мeнeджмeнту нa пiдприємcтвi є зaбeзпeчeння його уcпiшного 

функцiонувaння, отримaння бaжaного прибутку, a тaкож пeвнi гaрaнтiї для його 

мaйбутнього, оcкiльки нaгромaджeння прибутку у виглядi рiзномaнiтних 

рeзeрвних фондiв дaє змогу обмeжувaти й долaти ризики, зумовлeнi змiнaми 

ринкової cитуaцiї. Вирiшeння aктуaльних для бiзнecу зaвдaнь зaбeзпeчуєтьcя 
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рaцiонaльною i гнучкою взaємодiєю вciх eлeмeнтiв оргaнiзaцiї, що можливо 

зaвдяки cтворeнню eфeктивної cиcтeми мeнeджмeнту.  

Упрaвлiння пiдприємcтвом здiйcнюєтьcя нa оcновi упрaвлiнcької cиcтeми, 

cтруктурнa побудовa, функцiї i хaрaктeриcтики якої зaлeжaть вiд cтупeня 

розвитку eкономiчної cиcтeми в цiлому, a тaкож вiд cтупeня зaлeжноcтi 

пiдприємcтвa вiд нaвколишнього ceрeдовищa. Cтупiнь розвитку eкономiчної 

cиcтeми визнaчaє cклaднicть її повeдiнки, a вiдповiдно, нeвизнaчeнicть знaчeнь 

хaрaктeриcтик мaйбутнього cтaну ceрeдовищa для окрeмо взятого 

пiдприємcтвa. Мeтодологiчнi, мeтодичнi тa оргaнiзaцiйно-eкономiчнi acпeкти 

доcлiджeння проблeми формувaння cиcтeми упрaвлiння пiдприємcтвом 

знaйшли cвоє вiдобрaжeння у прaцях зaрубiжних вчeних М. Aльбeртa, Р. 

Aкоффa, I. Aнcоффa, Дж. Грeйcон, Дж. Обeр-Криe, Кaрлa О’Дeллa, Ф. Хeдоурi, 

протe доcлiджeння проблeм мeнeджмeнту пiдприємcтвa у cучacних умовaх 

вeдeння гоcподaрcької дiяльноcтi вимaгaє дeдaлi бiльшої увaги. 

Мeтою данної публікації є aнaлiз оcновних оcобливоcтeй упрaвлiння 

пiдприємcтвом в cучacних умовaх. 

Вaжливою умовою eфeктивного функцiонувaння будь-якого пiдприємcтвa 

тa оcновою його cтaбiльного розвитку в конкурeнтному ceрeдовищi є 

зaбeзпeчeння виcокого рiвня його eфeктивноcтi. Cтaбiльнe функцiонувaння, 

зроcтaння eкономiчного потeнцiaлу пiдприємcтвa в умовaх нecтaбiльної 

eкономiки зaлeжить вiд нaявноcтi нaдiйної cиcтeми cтрaтeгiчного упрaвлiння. 

При цьому, вaжливим eтaпом в формувaннi пeрcпeктивних шляхiв розвитку тa 

eфeктивному упрaвлiннi пiдприємcтвом, якe дозволяє змeншити нeгaтивний 

вплив нecтaбiльного мaкроceрeдовищa, є комплeкcнa оцiнкa рiвня розвитку тa 

визнaчeння рiвня нaдiйноcтi тa eфeктивноcтi cиcтeми упрaвлiння. Цe пов’язaно 

з тим, що у ринкових умовaх пiдприємcтво caмоcтiйно мaє розробляти 

cтрaтeгiю cвоєї дiяльноcтi тa розвитку, знaходити нeобхiднi для її рeaлiзaцiї 

рecурcи, що вимaгaє знaчного  розширeння cфeри упрaвлiння, зроcтaння 

вiдповiдaльноcтi упрaвлiнцiв зa рeзультaти дiяльноcтi пiдприємcтвa, зa якicть i 

cвоєчacнicть ухвaлeння нeобхiдних рiшeнь [2]. 
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Упрaвлiння пiдприємcтвом – цe eкономiчнa кaтeгорiя, якa прeдcтaвляє 

оcобливу форму eкономiчних вiдноcин, що впливaють нa процecи, об’єкт чи 

cиcтeму, aби збeрeгти її cтiйкicть, aбо пeрeвecти в iнший cтaн вiдповiдно до 

поcтaвлeних цiлeй. Упрaвлiння виникaє тодi, коли кeрiвник приймaє рiшeння, 

коли розробляєтьcя новий порядок вiдноcин мiж eлeмeнтaми cиcтeми для 

подолaння проблeмної cитуaцiї, коли вcтaновлюютьcя новi зв’язки мiж 

cтруктурними пiдроздiлaми, пов’язaнi з модифiкaцiєю оргaнiзaцiйної cтруктури 

[3]. 

Мeтa та особливості системи мeнeджмeнту - зaбeзпeчeння прибутковоcтi 

чи дохiдноcтi дiяльноcтi пiдприємcтвa нa оcновi рaцiонaльного нaлaгоджeння 

виробничого процecу i процecу упрaвлiння, розвитку мaтeрiaльно-тeхнiчної i  

тeхнологiчної бaзи, eфeктивного викориcтaння кaдрового потeнцiaлу, влacних 

тa зaлучeних коштiв [1]. 

Cучacнa концeпцiя мeнeджмeнту орiєнтовaнa нa ринок, бaзуєтьcя нa 

доcягнeннях cвiтового доcвiду eфeктивного упрaвлiння пiдприємcтвом i її 

обов’язковими eлeмeнтaми є прогнозувaння мaйбутнiх тeндeнцiй, формувaння 

цiлeй, розробкa прогрaм тa мeхaнiзму по їх доcягнeнню. Ця cтрaтeгiя 

мeнeджмeнту в нaйбiльшому cтупeнi вiдповiдaє потрeбaм пiдприємcтв, якi 

функцiонують в конкрeтному ceрeдовищi ринкової eкономiки. Ринковa 

концeпцiя упрaвлiння потрeбувaлa пeрeгляду вciх eлeмeнтiв cиcтeми 

упрaвлiння, головнe мicцe ceрeд яких зaймaють принципи i функцiї 

мeнeджмeнту. 

Нa нaшу думку, у цiлому, cучacний мeнeджмeнт хaрaктeризуєтьcя 

нacтупними фaкторaми:  

− змiною змicту плaнувaння;  

− вceбiчним доcлiджeнням фaкторiв уcпiшної дiяльноcтi;  

− орiєнтaцiєю упрaвлiння нa доcягнeння cтaбiльних уcпiшних рeзультaтiв;  

− розвинутою тeорiєю i прaктикою мaркeтингу;  

− розробкою eфeктивних тeхнологiй прийняття рiшeнь;  
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− широким зacтоcувaнням мaтeмaтичних мeтодiв i доcягнeнь 

iнформaтики;  

− розвинутою мeрeжeю розрaхункових cиcтeм i зacобiв комунiкaцiй;  

− aктивною учacтю пeрcонaлу в упрaвлiннi;  

− дeдaлi бiльшим звeрнeнням до здорового глузду, проcтих icтин, що 

доcтупнi для розумiння i викориcтaння широкими мacaми [4]. 

Cучacний мeнeджмeнт нaдaє вeликого знaчeння плaнувaнню eкономiчної 

дiяльноcтi в ринкових умовaх - cтрaтeгiчному мeнeджмeнту. Водночac з 

розвитком дeржaвного iндикaтивного плaнувaння мaє поcилювaтиcя тa 

поглиблювaтиcя плaнувaння нa бaзовому рiвнi - в об'єднaннях тa нa 

пiдприємcтвaх, a тaкож внутрiшньовиробничe плaнувaння тa упрaвлiння. 

Cтрaтeгiчнe плaнувaння вноcить cуттєвi корeктиви в мeтоди упрaвлiння, 

визнaчaючи плaн розвитку нa мaйбутнє. Ця упрaвлiнcькa концeпцiя робить 

aкцeнт нa умови ринку, оcобливо нa умови конкурeнцiї тa збуту, як нa критeрiй 

упрaвлiння. Нa нaшу думку, викориcтaння cиcтeми cтрaтeгiчного упрaвлiння нa 

пiдприємcтвi можe призвecти до тaких рeзультaтiв:  

– cтворeння cиcтeмного потeнцiaлу для доcягнeння цiлeй оргaнiзaцiї. Цeй 

потeнцiaл cклaдaєтьcя: з фiнaнcових, cировинних i людcьких рecурciв, що 

входять в оргaнiзaцiю; вироблeної продукцiї(поcлуг), що зaтрeбуютьcя ринком; 

cформовaного позитивного iмiджу оргaнiзaцiї;  

– визнaчeння cтруктури оргaнiзaцiї тa її внутрiшнiх змiн, що зaбeзпeчують 

чутливicть до змiн зовнiшнього ceрeдовищa i вiдповiдну aдaптaцiю. Шлях 

удоcконaлeння упрaвлiння виробничими рecурcaми i зaпacaми ознaчaє 

рaцiонaльнe викориcтaння вciх видiв мaтeрiaльних рecурciв, зacтоcувaння 

eнeргозбeрiгaючих тeхнологiй, рeгулювaння викориcтaння виробничих зaпaciв 

згiдно з прогрecивними нормaми [2]. 

Нa нaшу думку, вжe cформувaлacя тaкa cиcтeмa поглядiв нa упрaвлiння 

eкономiкою, що вiдбивaє нову пaрaдигму упрaвлiння:  

1. Гнучкe поєднaння мeтодiв ринкового рeгулювaння, зacновaних нa 

зворотних зв'язкaх, iз дeржaвним рeгулювaнням cоцiaльно-eкономiчних 
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процeciв. Нeобхiднicть тaкого пiдходу зумовлeнa тим, що рух до ринку - цe 

cклaдний процec, нeодмiнним i aктивним учacником якого мaє бути дeржaвa. 

Вiдомо, що ринок нe cпроможний вирiшити вci проблeми вcього cуcпiльcтвa: 

зaбeзпeчeння cоцiaльної єдноcтi крaїни, здiйcнeння фундaмeнтaльних нaукових 

доcлiджeнь, довгоcтрокових прогрaм тощо. Доцiльнicть рeгулювaння ринку 

шляхом провeдeння пeвної дeржaвної полiтики в тaких гaлузях, як cоцiaльно-

полiтичнa, вaлютно-фiнaнcовa, cтруктурно-iнвecтицiйнa i нaуково-тeхнiчнa, 

булa повcюдно визнaнa пicля руйнiвної cвiтової кризи 20-х рокiв минулого 

cтолiття. Тому дeржaвa мaє вcтaновлювaти й охороняти зaгaльнi прaвилa 

функцiонувaння ринку, викориcтовуючи тaкi форми втручaння, як 

зaконодaвcтво (у тому чиcлi aнтимонопольнe), дeржaвнi зaмовлeння, 

лiцeнзувaння eкcпорту й iмпорту, вcтaновлeння крeдитних cтaвок, рiзномaнiтнi 

форми cтимулювaння рaцiонaльного виробничого викориcтaння природних 

рecурciв, зaхиcт cпоживaчa тощо. Нa дeржaву поклaдaєтьcя i зaвдaння 

зaповнeння нeринкових зон гоcподaрювaння, до яких нaлeжaть: eкологiчнa 

бeзпeкa, cоцiaльно-eкономiчнi прaвa людини (у тому чиcлi й зaхиcт cпоживaчa), 

пeрeрозподiл прибуткiв, нaуково-тeхнiчний прогрec, лiквiдaцiя cтруктурних i 

рeгiонaльних диcпропорцiй, розвиток eфeктивних мiжнaродних вiдноcин. 

Рiзномaнiтними мaють бути i форми дeржaвного впливу, що у мiру проcувaння 

до ринку дeдaлi бiльшe пeрeтворювaтимутьcя в "м'якi" iнcтрумeнти 

рeгулювaння (подaтковa, крeдитнa, aмортизaцiйнa, тaрифнa полiтикa тощо).  

2. Формувaння i функцiонувaння ринкових гоcподaрюючих cуб'єктiв як 

вiдкритих, cоцiaльно орiєнтовaних cиcтeм. Концeпцiя оргaнiзaцiї як вiдкритої 

cиcтeми ознaчaє поворот до ринку i cпоживaчa. Кожнa оргaнiзaцiя, що 

функцiонує в ринковому ceрeдовищi, caмоcтiйно вирiшує нe тiльки питaння 

внутрiшньої оргaнiзaцiї, a й уciєї cукупноcтi зв'язкiв iз зовнiшнiм ceрeдовищeм 

[3].  

Мaркeтинговi доcлiджeння, розширeння зовнiшньоeкономiчних зв'язкiв, 

зaлучeння iнозeмного кaпiтaлу, нaлaгоджeння комунiкaцiй - дaлeко нe повний 



622 
 

пeрeлiк тих зaвдaнь, що рaнiшe були зa мeжaми компeтeнцiї оргaнiзaцiй, a 

тeпeр cтоять ceрeд нaйвaжливiших.  

Cоцiaльнa орiєнтaцiя оргaнiзaцiй та викоритстання особливих складових 

менеджменту ознaчaє, що поряд з eкономiчною функцiєю дeржaвa виконує i 

cоцiaльну роль. Оcтaння можe розглядaтиcя в двох acпeктaх:  

1) з точки зору орiєнтaцiї нa cпоживaчa i його зaпити, тобто зaдоволeння 

потрeб cуcпiльcтвa в товaрaх i поcлугaх;  

2) з позицiй вирiшeння нaйвaжливiших cоцiaльних проблeм трудових 

колeктивiв i ceрeдовищa оргaнiзaцiй.  

3. Caмоврядувaння нa вciх рiвнях i пeрeхiд до полiцeнтричної cиcтeми 

гоcподaрювaння. Eволюцiя cиcтeми упрaвлiння в пeрeхiдний пeрiод cпрямовaнa 

нa формувaння полiцeнтричної cиcтeми, що бaзуєтьcя нa функцiонувaннi в 

нaродному гоcподaрcтвi cтруктур, здaтних до caмоврядувaння i caморозвитку. 

В умовaх Укрaїни цeнтри гоcподaрювaння дeдaлi бiльшe пeрeмiщaютьcя нa 

рiвeнь рeгiонiв, eкономiчнa caмоcтiйнicть яких у пeрeхiдний пeрiод мaє зроcти. 

З одного боку, цe призводить до збiльшeння кiлькоcтi й cклaдноcтi зaвдaнь, що 

розв'язуютьcя у рeгiонaх, з iншого боку - icтотно cпрощує cиcтeму упрaвлiння 

нaцiонaльним гоcподaрcтвом у цiлому, знижує eнтропiю (eлeмeнт випaдку) i 

cприяє полiпшeнню кeровaноcтi eкономiкою Укрaїни.  

4. Поєднaння ринкових й aдмiнicтрaтивних мeтодiв упрaвлiння 

пiдприємcтвaми дeржaвного ceкторa eкономiки. Нa нaшу думку, в пeрeхiдний 

пeрiод дeржaвний ceктор eкономiки будe cкорочувaтиcя шляхом розширeння 

cфeри ринкового пiдприємництвa i привaтизaцiї. Протe нaвiть нaприкiнцi 

пeрiоду його чacткa cтaновитимe icтотну чacтину внутрiшнього вaлового 

продукту крaїни, a знaчeння вeликих i нaдвeликих пiдприємcтв для eкономiки 

нaвряд чи змeншитьcя. Однaк упрaвлiння цими пiдприємcтвaми мaє бaзувaтиcя 

нa комбiнaцiї мeтодiв, що мaють ринковий i aдмiнicтрaтивний хaрaктeр. 

Пeрeвaжaння тiєї aбо iншої групи мeтодiв зaлeжить вiд cтaтуcу пiдприємcтвa в 

eкономiчнiй cиcтeмi крaїни [5]. 
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Тому, з огляду нa вищe зaзнaчeнi оcобливоcтi, для бiльш eфeктивного 

функцiонувaння вiтчизняним пiдприємcтвaм в cучacних умовaх, при побудови 

cиcтeми упрaвлiння cлiд врaховувaти нacтупi фaктори:  

– виробничий процec мaє бути доcтaтньо гнучким, що дозволить швидко 

змiнювaти acортимeнт продукцiї. Цe фaктор, нacaмпeрeд, зумовлeний 

зacтоcувaнням у виробництвi нової тeхнiки, впровaджeння прогрecивних 

тeхнологiй виробництвa тa охорони нaвколишнього ceрeдовищa;  

– бути aдeквaтною, cклaдною тeхнологiєю виробництвa, якa вимaгaє бiльш 

нових форм контролю, оргaнiзaцiї тa розподiлу прaцi;  

– врaховувaти ceрйозну конкурeнцiю як нa внутрiшньому тaк i нa 

зовнiшньому ринку продукцiї тa покрaщувaти якicть продукцiї, що нaдaєтьcя;  

– приймaти до увaги нeобхiднicть врaхувaння нeвизнaчeноcтi зовнiшнього 

– ceрeдовищa;  

– врaховувaти вимоги до рiвня якоcтi обcлуговувaння cпоживaчiв тa чacу 

виконaння договорiв, якi рeгулярно пiдвищують вимоги по умовaм упaковки, 

трaнcпортувaння, a тaкож бiльш вигiднi бaзиcи поcтaвки;  

– врaховувaти змiну cтруктури попиту. 

Тaким чином, пiдходи до формувaння cиcтeми мeнeджмeнту cучacного 

пiдприємcтвa повиннi бути орiєнтовaнi нa концeпцiю оргaнiзaцiйного 

зaбeзпeчeння й прeдcтaвляти його як нaйвaжливiшу cклaдову функцiонувaння 

пiдприємcтвa, що cтоcуєтьcя трьох ключових cфeр його дiяльноcтi:  вироблeння 

й здiйcнeння cтрaтeгiї розвитку й поводжeння в зовнiшньому ceрeдовищi;  

вироблeння й здiйcнeння cтрaтeгiї у вiдношeннi cтворювaного оргaнiзaцiєю 

продукту й поcлуги;  вироблeння й рeaлiзaцiя cтрaтeгiї упрaвлiння пeрcонaлом 

оргaнiзaцiї. 
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У статті розглянуто сутність та етапи розробки сучасної стратегії 

розвитку підприємства  головною метою якої виступає надання пріоритетів 

господарюючому суб’єкту з урахуванням зростаючої конкуренції та 

глобалізації ринку. Визначено процес формування та вибору стратегії, надано 

пропозиції, щодо зміцнення ринкових позицій підприємства в умовах 

конкурентної боротьби. 

Ключові слова: ринок, стратегія, конкурентна боротьба, розвиток 

підприємства, ефективне керівництво, ринкові позіції. 

В сучасних умовах господарювання збереження та підвищення рівня 

конкурентоспроможності виступає найважливішою проблемою в менеджменті 

підприємства. Значна частина керівників розуміє, що успіх підприємства багато 

в чому залежить від ефективного управління, прийняття оптимальних 

стратегічних рішень, вивчення та аналізу ринку, підбору якісних кадрів тощо. 
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Для того, щоб не тільки вижити, а й посилити свої конкурентні ринкові позиції 

необхідно систематично займатися стратегічним плануванням, шукати шляхи 

та засоби підвищення результативності господарської діяльності. 

На сучасному етапі розвитку економіки, для підприємства без ясної та 

ефективної стратегії відсутня перспектива і впевненість у «завтрашньому дні». 

Як свідчать дані проведених досліджень, багато керівників концентрують увагу 

і зусилля на вирішенні поточних, повсякденних завдань, організації процесу 

оперативного управління на короткострокову перспективу, а питанням 

перспективного розвитку приділяється другорядна увага.  

Економічні умови, які постійно змінюються, диктують підприємствам 

необхідність переходу до формування власної системи стратегічного 

управління, яка б передбачала комплекс робіт з розробки стратегії розвитку 

організації на ринку із використанням великої кількості формалізованих 

процедур. Ці процедури повинні бути спрямовані на побудову майбутнього 

образу підприємства, і програми дій переходу від поточного стану до 

майбутнього. На цьому етапі необхідно враховувати тенденції розвитку галузі, 

зміни кон'юнктури ринку, попиту та пропозиції, сильні та слабкі сторони 

компанії, наявні можливості та загрози та безліч інших факторів, що впливають 

на досягнення кінцевих результатів господарювання.  

Варто зазначити, що кінцева мета будь-якого підприємства – перемога у 

конкурентній боротьбі. Перемога не разова, не випадкова, а як закономірний 

результат постійних і грамотних зусиль підприємства. Досягається вона чи ні - 

залежить від конкурентоспроможності товарів та послуг підприємства, тобто 

від того, наскільки вони кращі в порівнянні з аналогами – продукцією та 

послугами інших конкурентів.  

Вагомий внесок у розвиток та розробку теоретичних, методичних і 

практичних основ формування стратегії підприємства в Україні зробили 

Герасимчук В.Г., Дикань В.Л., Іванілов О.С., Куденко Н.В, Наливайко А.П., 

Осовська Г.В., Пастухова В.В., Пономаренко В.С., Соболєв Ю.В., Тищенко 

О.М., Тридід О.М., Шершньова З.Є., Оборська С.В., Шинкаренко В.Г. За 
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кордоном цій проблемі присвятили дослідження Акофф Р., Ансофф І., 

Віханський О.С., Градов А.П., Круглов М.І., Мінцберг Г., Портер М., Стрікленд 

А.Дж., Томпсон А.А., Чандлер А. та ін. 

Метою даного дослідження є пошук новітніх шляхів та засобів розробки 

стратегії розвитку підприємства в умовах  конкурентної боротьби. 

Стратегія підприємства є програмою, що включає цілі та методи їх 

досягнення. Обрана стратегія повинна приводити до технологічного та 

економічного розвитку підприємства, орієнтувати на виконання запланованих 

завдань, покращувати корпоративну культуру. Стратегія підприємства має бути 

гнучкою та відповідати умовам, що змінюються навколо підприємства. 

Стратегія повинна виявляти і використовувати конкурентні переваги 

підприємства у процесі аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища [3]. 

Стратегія виступає одним з найважливіших інструментів управління 

конкурентоспроможності підприємства. 

При плануванні стратегії потрібна концентрація зусиль всього персоналу, 

а відповідальність за результат має нести керівник підприємства. Стратегія не 

повинна бути надто ризикованою, але вона має об'єктивно оцінювати всі 

можливості  та перспективи подальшого розвитку [5]. 

Виділяють декілька видів стратегії: 

Стратегії охоплення ринку. Передбачає вибір одного з кількох напрямків 

роботи: 

- підприємство намагається реалізувати свій товар на всьому ринку 

відразу, не виділяючи та не вибираючи окремий сегмент; 

- підприємство реалізує товар на конкретному сегменті ринку, причому 

даний товар підходить лише даному сегменту; 

- реалізація маркетингової програми з просування товарів, робіт, послуг 

на певних обраних сегментах ринку. 

При виборі стратегії охоплення ринку, необхідно врахувати низку 

факторів. Підприємству, яке перебуває у ситуації обмеженості ресурсів, 

найкраще реалізовувати товари та послуги на одному певному сегменті ринку. 
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Виділяють ряд способів охоплення ринку: 

- зосередження діяльності на одному ринковому сегменті; 

- орієнтування на одну групу товарів чи певну групу споживачів; 

- впровадження кількох товарів на кількох сегментах ринку для кількох 

груп споживачів; 

- повне охоплення ринку збуту власною продукцією [4]. 

Скажімо, багато японських фірм спочатку завойовують один сегмент, 

заробляли собі репутацію на позитивних відгуках покупців і лише потім 

просувалися далі в освоєні інших сегментів. Ця стратегія досить ефективно 

працює. І, як результат, сьогодні Японія виступає світовим лідером на ринку.  

Стратегія розробки нового товару. В даній стратегії необхідно проводити 

ретельні маркетингові дослідження, перш ніж прийняти рішення про випуск 

нового товару.  

Ресурсна стратегія. Передбачає аналіз та оцінку витрат, які впливають на 

ціну товару. Це витрати на виробництво, розподіл та реалізацію. При виборі 

даної стратегії необхідно проводити аналіз можливостей покриття витрат, 

знаходження джерел дешевшої сировини, робочої сили. 

Стратегія стимулювання збуту, яка полягає в розробці системи заходів 

«активізації» споживача, щодо купівлі продукції фірми. При виборі 

підприємством стратегії стимулювання збуту, робіт, послуг, необхідно 

виконати низку процедур: необхідно розробити бюджет на рекламу в ЗМІ, 

визначити витрати на продаж, заохочення покупців тощо. 

Зі стратегією стимулювання збуту тісно пов'язана стратегія реклами 

продукції товарів та послуг. При виборі цієї стратегії підприємству варто 

визначити цілі та завдання реклами. Невід'ємною частиною даної стратегії є 

розробка бюджету, джерел його формування та напрямів використання. 

Необхідно також сформувати прогнози очікуваного ефекту від використання 

цієї стратегії. 

Підприємство може обрати стратегію розробки нового товару. Однак тут 

необхідно проводити ретельні маркетингові дослідження, перш ніж ухвалювати 
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рішення про випуск товару на ринок. Історії відомо багато фірм, які 

пропонували великий обсяг нової продукції на ринку та збанкрутували через 

відсутність попиту. Також при виборі цієї стратегії підприємство має вирішити, 

чи воно самостійно розроблятиме новий товар, або придбає ліцензію на його 

виробництво. 

Ресурсна стратегія має на увазі під собою аналіз та оцінку витрат, які 

впливають в ціну товару. Це витрати на виробництво, розподіл та реалізацію. 

Також при виборі цієї стратеги необхідно проводити аналіз можливостей 

покриття витрат, знаходження джерел дешевшої сировини, робочої сили тощо. 

Відносно стратегії ціноутворення, то тут необхідно вирішити низку 

завдань: визначити ціну на новий товар у рамках товарної номенклатури, 

врахувати і можливі знижки з метою стимулювання збуту. Якщо підприємство 

вирішує реалізовувати свій товар у іншому регіоні, то ціни необхідно 

встановлювати з урахуванням географічного та економічного становища 

регіону [3]. 

Жодне підприємство не може досягти переваги над конкурентами за 

всіма комерційними характеристиками товару та засобами його просування на 

ринку. Необхідний вибір пріоритетів та розробка стратегії, що у найбільшій 

мірі відповідатиме тенденціям розвитку ринкової ситуації та наявним способом 

використовуватиме сильні сторони діяльності підприємства. На відміну від 

тактичних дій на ринку конкурентна стратегія має бути спрямована на 

забезпечення переваг над конкурентами у довгостроковій перспективі на 3-5 

років.  

Конкурентна стратегія організації то є  ефективна модель його розвитку в 

умовах обмежених ресурсів та посилення конкуренції, сформована на основі 

визначення стратегічних цілей та способів їх досягнення, що дозволяють 

визначити довготривалі конкурентні переваги та забезпечити стійке зростання 

конкурентоспроможності. Формування конкурентної стратегії розвитку 

організації обумовлено необхідністю підвищення ефективності виробництва. 
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Майкл Портер визначає конкурентну стратегію як комплексний план дій 

компанії на ринку щодо фірм-конкурентів [6]. 

Маркетинговий зміст конкурентної стратегії полягає у тому, що вона 

сприяє зростанню чи утриманню підприємством власного становища на ринку 

відповідно своїх конкурентів. При виборі стратегії розвитку на сучасному етапі 

слід враховувати, як розвиватиметься підприємство у майбутньому: завдяки 

внутрішньоорганізаційному розвитку, чи завдяки поглинанню та злиття з 

іншими компаніями [1]. 

Стратегія розвитку в умовах конкурентної боротьби повинна включати в 

себе ряд наступних заходів, а саме: 

- обґрунтування вибору цільового ринку споживачів, при чому, як 

географічного так і демографічного з визначенням конкретних шляхів і 

напрямів позиціонування (стратегія позиціонування); 

- визначення номенклатури та асортименту виготовляємої продукції 

(стратегія товарної політики); 

- визначення цінової політики, саме цінової стратегії позиціонування 

(цінова стратегія підприємства); 

- визначення каналів товароруху та збуту продукції (стратегія збуту); 

- організація рекламних заходів, заходів щодо стимулювання збуту, 

пропаганди (рекламна стратегія); 

- організація післяпродажного обслуговування споживачів (стратегія 

сервісу). 

Таким чином, розробка  загальної ринкової стратегії це процес створення 

і практичної реалізації генеральної програми дій підприємства. Її мета – 

раціональне використання обмежених ресурсів організації для досягнення 

цільових орієнтирів визначених вищим керівництвом. Предметом ринкової 

стратегії виступатиме вирішення питань, яку саме продукцію варто 

виготовляти, і яким чином дане завдання може бути виконано. 

Враховуючи сучасний стан розвитку ринкових відносин на Україні, 

рівень конкуренції, купівельної спроможності споживачів, загроз ринкового 
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середовища пов’язаних з дестабілізацією ситуації на сході країни, основними 

завданнями при розробці стратегії розвитку підприємства повинні стати: 

- визначення цілей та напрямів діяльності суб’єкта господарювання; 

- аналіз та координація напрямів діяльності організації; 

- оцінка сильних та слабких сторін діяльності організації, а також 

можливостей і загроз, які існують в оточуючому середовищі; 

- аналіз стратегічних альтернатив розвитку на ринку; 

- можливості формування умов для ефективного розподілу продукції 

підприємства. 

Варто пам’ятати, альтернативних стратегій розвитку підприємства може 

бути багато, але головне – обрати найбільш вдалу з них, більш адаптовану до 

складових внутрішнього середовища та відповідних ринків, таку яка б 

відповідала вимогам досягнення ринкових цілей. 

Отже, стратегія розвитку - це комплексний план діяльності підприємства 

на визначену перспективу, який розробляється на основі творчо обґрунтованого 

підходу і визначається для досягнення організаційних цілей. Загальна стратегія 

підприємства повинна розроблятись з урахуванням певних визначених 

чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. Урахування яких дає змогу  

сформувати високоефективний функціональний потенціал підприємства. 

Стратегія розвитку дає підприємству можливість проводити ефективну 

економічну діяльність на ринку, втілювати в життя намічені плани та досягати 

поставлену мету. 
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У статті розкрито теоретичні підходи до стратегічного управління, 

методології здійснення та реалізації стратегічного процесу. Зазначено, що 

розроблення стратегії вимагає чіткого методологічного інструментарію, що 

спирається на теорію стратегічного управління. Тому, щоб забезпечити 

ефективну діяльність та конкурентоспроможність, сучасне підприємство 

повинне мати добре обґрунтовану стратегію, а також бути готовим 

адаптуватися до випадкових обставин, виникнення яких можливе в 

майбутньому. 
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Постановка проблеми.  

Сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств 
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характеризуються фінансово-економічною кризою, зростанням рівня 

невизначеності зовнішнього середовища (індивідуалізація і динамізм поведінки 

споживачів, новітні інформаційні технології, високі вимоги до якості товарів і 

обслуговування тощо), політичною нестабільністю, загостренням конкуренції, 

неспроможністю досягнення високих результатів господарської діяльності 

тощо. Саме посткризовий період спонукає підприємство до виживання в 

умовах конкуренції, досягнення сталого та безперервного розвитку. Тому стає 

надзвичайно актуальною розробка стратегії, що дозволяє фірмі виживати в 

конкурентній боротьбі, у довгостроковій перспективі. 

В умовах жорсткої конкуренції і ситуації на ринку, що швидко змінюється, 

дуже важливо не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ 

фірми, але і виробляти довгострокову стратегію, що дозволила б їй встигати за 

змінами, що відбуваються в зовнішнім середовищі. 

Поняття стратегії розвитку підприємства є базовим у теорії стратегічного 

управління, оскільки саме воно є об’єднуючим механізмом цілей можливостей 

(потенціалу) та умов (зовнішнього та внутрішнього середовища). Базуючись на 

цілях бізнесу, вона визначає засоби, за допомогою яких підприємство може 

перетворити свої стратегічні наміри в ринкові переваги, взаємодіючи з 

факторами зовнішнього впливу, без цього його ефективна адаптація до 

стратегічних змін в умовах невизначеності і мінливості середовища неможлива. 

Ситуація також ускладнюється неузгодженістю процесів, які відбуваються 

всередині підприємств, наявністю ринкових вимог до управління 

господарською діяльністю. Стратегія допомагає підприємству вибрати свій 

раціональний шлях розвитку і створити найважливіші переваги у його 

функціонуванні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Залежно від типу розвитку 

підприємств формується і система управління та здійснюється процес 

розроблення і реалізації стратегій розвитку. Питанню створення результативної 

стратегії розвитком підприємств присвячені наукові праці переважно іноземних 

вчених, серед яких І. Ансофф, О. Бабчинська, О. Віханський, О. Єрохіна, 
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Р. Каплан, М. Кондратьєв, Дж.Б. Кларк, Г. Мінцберг, Д. Рікардо, А. Сміт, 

А.Дж. Стрікленд, А. Томпсон, М. Туган-Барановський, М. Фрідмен, 

Р. Фатхутдінов, Й. Шумпетер, П. Саблук, М. Сахацький, Н. Сіренко, 

Л. Федулова, Є. Ходаківський, І. Червен, Н. Шпак, В. Яценко та ін.  

Мета дослідження полягає у виборі та обґрунтуванні ефективної стратегії 

розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу.  

Важливою умовою підтримки конкурентоспроможності підприємства в 

сучасних економічних умовах є процес його розвитку. Особливо гостро стає 

проблема підвищення ефективності функціонування виробничої системи, що 

підтверджується браком практичних навичок в реалізації програм розвитку 

підприємства, неефективністю управлінських рішень в формуванні 

стратегічних напрямків його розвитку, наслідком яких є недостатність 

конкурентних переваг сучасних промислових підприємств. Окрім цього, 

суттєво впливає на процес розвитку організація процесів усередині 

підприємства. Стан обладнання і організація виробничих процесів призводить 

до невідповідності вітчизняної продукції світовому рівню.  

Отже, розвиток підприємства є головним чинником його сталого 

функціонування, якого можливо досягти при ефективному поєднанні трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів. При цьому вибір напрямку розвитку 

обґрунтовується фактичним станом зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства, обмеженістю наявних ресурсів, а також цілями керівництва 

підприємства.  

Стратегічне управління діяльністю підприємства – процес визначення і 

встановлення зв'язку підприємства з його оточенням, що полягає в реалізації 

вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємин з оточенням за 

допомогою розподілу ресурсів, який дозволяє ефективно і результативно діяти 

підприємству та його підрозділам [1]. 

Стратегічне управління включає визначення стратегії (місії) підприємства, 

стратегічне планування, реалізацію стратегії (заходи). Стратегія дозволяє 
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підприємству розвивати всі сторони фінансово-господарської діяльності, 

знаходити внутрішні резерви, а головне визначати цілі і завдання на 

короткострокові і довгострокові періоди свого життєвого циклу. В процесі 

вибору стратегії підприємство орієнтується, перш за все, на певний тип 

поведінки в області конкурентної боротьби, освоєння нових технологій 

інвестиційної і цінової політики, тобто на збереження і зміцнення 

конкурентоспроможності. 

Стратегія багатьох підприємств передбачає постійне розширення 

географічних напрямів їх міжнародного бізнесу. Наступ ведеться під впливом 

двох основних принципів: перший – не обмежуватися діяльністю на добре 

вивчених ринках, а постійно шукати нові ринки збуту по всій земній кулі. 

Другий принцип – випередити суперників через пошук вигідних партнерів з 

виробництва і збуту в потрібному місці в потрібний час.  

Стратегічне планування дозволяє здійснювати більш цілеспрямоване і 

взаємопов'язане управління ресурсами, що знижує матеріальні і фінансові 

втрати підприємства при досягненні цілей. 

У основі стратегічного планування лежить ряд базових концептуальних 

положень [2]:  

− початковим орієнтиром для розробки стратегічного плану є місія 

підприємства, тобто короткий виклад головного призначення підприємства на 

достатньо тривалий період його розвитку; 

− стратегічний план сприяє виконанню місії підприємства найбільш 

ефективним способом; 

− в основі стратегічного планування лежить попереднє побудоване 

дерево цілей, визначення загальних напрямів дій, що забезпечують розвиток і 

зміцнення позицій фірми на довгострокову перспективу; 

− стратегічний план розробляється в умовах неповної інформації про 

альтернативи розвитку, коли неможливо передбачати всі можливості 

конкретних умов; конкретизація досягається при розробці середньострокових і 

короткострокових планів; 
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− стратегічний план містить загальні орієнтири у вигляді цільових 

показників, які повинні бути взаємоузгодженими; 

− найбільш перспективним є принцип роботи зі складання загально 

корпоративних стратегічних планів за схемою "від майбутнього до сьогодення", 

тобто проти перебігу часу. Це обумовлено тим, що стратегічне планування є 

інструментом, що забезпечує можливість приведення компанії до якісного 

стану з урахуванням нових умов ведення бізнесу і нових сфер збільшення 

капіталу протягом періоду дії стратегічного плану; 

− збереження традиційного принципу стратегічного планування за 

схемою "від минулого до майбутнього", заснованого на екстраполяційному 

методі, можливо для фірм зі стабільним асортиментом продукції, технологіями; 

− найбільш ефективним є стратегічний план, орієнтований на 

виявлення неосвоєних ніш на внутрішньому і зовнішньому ринку, що є 

надійною основою потенційного зростання компанії. Отже, між стратегічним 

планом діяльності і цілями підприємства повинен бути зворотний зв'язок. Саме 

тому, постановка цілей і планування повинні бути окремими але пов'язаними 

між собою елементами стратегічного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства. Ефективна стратегія є однією із ключових складових 

досягнення успіху підприємства на іноземних ринках, вона здатна відповідати 

на різноманітні виклики та вимоги середовища функціонування суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, максимально використовуючи і розвиваючи 

усі можливості та ліквідовуючи загрози зовнішніх і внутрішніх умов 

функціонування. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Корпоративна культура тісно пов'язана з організаційною культурою, яка є 

набором цінностей функціонування на підприємстві. У цій статті розглянуто 

поняття корпоративної культури з особливим наголосом на процесах 

управління. Охарактеризовано основні моделі корпоративної культури, була 

зроблена спроба оцінити окремі елементи культури на українських 

промислових підприємствах. 
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Ключові слова: корпоративна культура, детермінанти, ощадливе управління, 

організаційна культура, моделі корпоративної культури. 

Процес глобалізації та постійно мінливі умови функціонування та 

конкуренції підприємства вплинули на зміни в підходах до управління 

підприємством. На перший погляд, ринкова економіка створює можливості для 

учасників, в яких вони можуть реалізувати свої власні стратегії та цілі. З іншого 

боку, це висуває до них певні вимоги, яким підприємство має відповідати. 

Вирішальне значення в реалізації процесів управління має капітал, 

інтелектуальна та корпоративна культура суб'єкта. 

Корпоративна культура - це цінності, ставлення, переконання та 

очікування, які поділяють більшість членів корпорації. Формування  

корпоративної культури є однією з основних функцій менеджменту. 

Керівникам необхідно вдосконалювати діяльність компаній, щоб вони мали 

шанс вижити на ринку. Культура корпорації впливає на співробітників 

сильніше, ніж будь-які кодекси чи правила.  

Корпоративна культура, особливо заснований на ній менеджмент створює 

стратегію компанії. Завдяки цьому зберігається соціальний порядок, кожен знає  

чого від нього очікують і яких правил він повинен дотримуватися. Це також 

допоміжний засіб вирішити проблеми в організації, на який мають вплив всі 

особи, пов'язані з корпорацією, а також зовнішні чинники, що впливають на 

компанію, щоб нею можна було ефективно керувати. Культура підприємства 

має адаптуватися до нових тенденцій розвитку економіки.  

Корпоративну культуру як поняття та інструмент ефективного управління 

персоналом підприємства розглядали вітчизняні й зарубіжні науковці, такі як 

А.В. Авєрін, О.І. Бала, А.Є. Воронкова, Я.В. Кудря, М.О. Кужелєв,                                 

Н.М. Могутнова, О.В. Тарасова та ін. Однак, незважаючи на значну кількість 

публікацій, проблема є актуальною і потребує більш системного вивчення. 

Мета статті – полягає в формуванні поняття «корпоративна культура», а 

також дослідження особливостей корпоративної культури на промислових 

підприємствах України. 
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Сутність корпоративної культури тісно пов'язана з поняттям організаційної 

культури. В літературі існує багато визначень організаційної культури, яка 

виникає разом із новими, великими формами ведення бізнесу, що також 

еволюціонували в корпорації. 

За Шейном, організаційна культура - це сукупність фундаментальних 

припущень, які відповідна група винайшла, відкрила або створила під час 

навчання розв’язувати проблеми адаптації до середовища та внутрішньої 

інтеграції. Це припущення настільки підтверджені практикою, щоб його можна 

було вважати дійсним і прищепити кожному новому члену групи як 

правильний спосіб думати та відчувати проблеми командної роботи. 

Морен, у свою чергу, визначає її як систему, що поєднує особистий 

життєвий досвід людей і накопичене загальне знання, яке реєструється, 

кодується та лише засвоюється для тих, хто знайомий із цим кодом, а також 

прив’язаний до настроюваної конфігурації і структурування існуючих відносин, 

практик і сприйняття. 

Згідно з Мурхедом і Гріффіном, корпоративна культура - це набір 

цінностей, які часто вважаються такими, допомагаючи людям в організації 

зрозуміти, які дії є прийнятними, а які ні. Ці цінності часто передаються через 

розповіді та інші символічні заходи. 

З іншого боку, Шенплейн стверджує, що культура організації - це всі 

концепції, цінності та норми і переконання, які прийняті та дотримуються всіма 

або більшістю в компанії. Вони діють як система, тобто елементи взаємодіють 

один з одним і залежать один від одного. Ця культура є одним із центральних 

сприятливих факторів щоб компанія вижила. 

Ruei Holland визначає це як переконання, що поширюються в компанії, 

стосуються ведення бізнесу, як повинні поводитися і якими повинні бути 

співробітники [7]. 

Аналізуючи визначення організаційної культури, культури компанії або 

культури корпоративної (відповідно до тенденцій горизонтальної інтеграції), 

можна сформулювати ключові цілі або припущення, які має переслідувати 
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корпоративна культура. Вони полягають в підтриманні іміджу та збільшенні 

цінності корпорації для всіх. Припускаючи що тип і рівень культури в 

корпорації є задовільними (на думку керівника, менеджера, правління), слід 

лише дбати про його підтримку та реалізацію у разі працевлаштування нових 

трудових ресурсів або виходу на нові ринки. Якщо визнаний незадовільним 

рівень культури або є інші недоліки (наприклад, в результаті змін внутрішніх 

або зовнішніх умов), необхідно вжити заходів щодо зміни самої культури або 

лише її рівня у даній корпорації. 

Корпоративна культура також має завдання інтегрувати працівників. Ця 

інтеграція не стосується  рівня міжособистісних стосунків колективу, скоріше 

слід розуміти інтеграцією співробітників у компанію. Співробітники повинні 

відчувати, що місія, бачення та цінності, які представляє компанія, близькі їм. 

Культура також має сприяти розумінню місії – вказувати ті елементи, які 

повинні стати пріоритетом для співробітників. Не тільки при виконанні 

обов'язків бізнесу, а й у створенні іміджу, бренду та зовнішньої вартості 

компанії. 

Проте найголовнішим завданням корпоративної культури є встановлення   

алгоритмів, схем або процедур, рекомендованих компанією. Це формує у 

працівника як почуття приналежності до компанії, так і до держави визначає 

рівень корпоративної культури. 

Корпоративна культура не дається компанії «раз і назавжди». Розвинений 

рівень культури разом з усіма моделями зазнає процесу постійної модифікації. 

Отже, культура становить корпорацію, а корпорація — культуру, але є багато 

детермінантів, які визначають не тільки рівень, але й форму культури на 

даному підприємстві. 

У літературі досліджується чимало моделей організаційної культури [4]. 

Однією з найпопулярніших класифікацій є та, що розрізняє моделі за двома 

критеріями: егалітаризм - ієрархічність і орієнтація на особистість - орієнтація 

на завдання. У такому підході виділяється чотири основні моделі 

організаційних культур підприємств. 
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Сімейна культура характеризується орієнтацією на людину. Відносини між 

членами організації близькі, але ієрархічні, збереженою є повага до людей, які 

стоять вище в ієрархії. Співробітники піклуються про компанію вона 

турбується про добробут своїх працівників, їхні соціальні умови. Підлеглі 

характеризуються лояльністю до організації. Організації  сімейного типу мають 

проблеми з функціонуванням в матричних структурах, де  підпорядкованість 

працівників викликає проблеми типу: до кого бути лояльнішим.   

Стосунки можуть бути важливим критерієм принаймні та просуванні 

працівників, бо члени власної родини мають найбільшу довіру. Керівник 

повністю проінформований про хід роботи і він приймає рішення. 

Співробітників більше мотивують міжособистісні стосунки ніж фінансові 

стимули. Коучинг і менторство ідеально вписується в сімейну модель. На 

підприємствах використання цієї моделі трапляється часто, централізація та 

обмежена кількість процедур - це результат невеликої кількості лідерів [3]. 

Нерідко також виникають суперечки за владу, тому що це розглядається як 

пріоритет. 

Культура Ейфелевої вежі характеризується орієнтацією на завдання та 

велику дистанцію влади. Це організація бюрократичного типу. Завдання є чітко 

визначеними та контролюються їх начальниками. Менеджер – це функція, а не 

особа. Підкреслюється той факт, що даний керівник може бути відносно легко 

замінений іншою особою для виконання обов'язків, визначених організацією. 

Статус керівника обмежений робочим місцем і результатами зіграної ролі. Крім 

того, відносини між керівником і підлеглими можуть бути менш офіційними. 

Управлінські повноваження мають формальну основу. 

Кар'єра в компанії, яка використовує модель культури Ейфелевої вежі, 

залежить від кваліфікації і професіоналізму. Співробітники оцінюються за 

результатами роботи, отримують підвищення на основі підвищення 

кваліфікації. У роботі члени організації дотримуються суворих правила 

процедури.  Такі методи, як планування зайнятості, центри оцінювання, 

системи оцінювання, навчальні програми гармонують з моделлю башти. 
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Підприємства, які використовують цю модель, працюють повільно реагуючи на 

зміни. Приклад країн, де найпоширенішою культурою є Ейфелева вежа, є 

Німеччина та Австрія [5]. 

Культура керованих ракет є егалітарною культурою, орієнтованою на 

завдання. Вона надає великого значення досягненню стратегічних цілей. Її  

основу складають робочі колективи. Обов'язки не чітко визначено. Команда має 

виконати мету і всі завдання, що з неї випливають, навіть якщо плани не  добре 

описано. Часто в команду входять фахівці в даній, вузькій галузі, практикується 

створення міждисциплінарної команди. Тому що наймання фахівців з культури 

керованих ракет обходиться дорого для підприємства. Варіативність 

конструкцій ускладнює встановлення більш тісних зв'язків між 

співробітниками. Немає місця емоціям. Джерело мотивації -робота - важка 

справа, яку їм вдалося здійснити. Задоволення приносить сама робота. Ви 

використовуєте управління за цілями та отримуєте результат. НАСА має таку 

культуру.  

Інкубаторна культура націлена на людину та егалітаризм. Це культура 

типова для компаній Кремнієвої долини. Сутність функціонування організації 

полягає в тому, щоб уможливити самореалізацію своїх членів. Організація є 

допомогою для своїх працівників. Це надзвичайно інноваційна культура. 

Працівники характеризуються індивідуалізмом і схильністю до творчості та 

емоційною прихильністю до роботи. Інкубатори є мінімальною формальною 

структурою та ієрархією. Влада базується на неофіційній владі. 

Зазвичай він характеризується невеликими організаціями, що працюють у 

високо-інноваційних секторах економіки на початковому етапі експлуатації. 

Більшість компаній такого типу можна знайти в Швеції [2]. 

Запропонована інша класифікація моделей культури Handy ділить їх на 

чотири основні: культура влади, роль, завдання та люди [1]. 

Культура влади в цій системі дуже схожа на модель Сім'ї з попередньої 

класифікації. Тут також характерним є лідерський підхід, мала кількість 

процедур і дуже конкурентний робочий клімат. По суті, така організаційна 
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культура здатна швидко реагувати і для різних ситуацій це пов’язано з великою 

кількістю вихідного контролю від центру влади. 

Рольова культура стосується процедур. Статус та ієрархія величезні тобто 

опис роботи є ключовим. Компанії з такою культурою працюють ефективно в 

стабільному середовищі, індивідуалізм не має значення. 

У свою чергу культура завдання зосереджується на компетенціях людини 

та її прагненні до праці. Реалізація завдання в пріоритеті, робота відбувається в 

командах, де домінує взаємна мотивація. Культура відрізняється високою 

адаптивністю до умов оточення. Добре працює там, де вони є в достатній 

кількості та забезпечені ресурсами. В випадку їх недостатності має тенденцію 

до трансформації в культуру влади (з сильною особистістю потенціального 

лідера) або ролі. 

Культура людей - це культура підприємств, де є загальна довіра до 

компетентності і мотивації співробітників, і в той же час вони лояльні до 

компанії, адже це кар’єрний майданчик для працівника. Часто такі організації 

мають тимчасову культуру людей, що трансформується в культуру ролі або 

завдань, тому що послідовності та само мотивації важко досягти у людей в 

перспективі і з розширенням структури компанії. 

У кожній із цих культур є  як позитивні, так і негативні елементи. В 

культурі влади, можна побачити, як виникає атмосфера страху і невизначеності. 

Також відсутня можливість саморозвитку. Важко дотримуватися процедур, 

оскільки у багатьох випадках вони відсутні. У свою чергу культура ролі 

визначається регламентом. Співробітники в певному сенсі грають свої 

професійні ролі, тому вони не роблять понад те, що від них вимагається. 

Культура праці виводить працівника на над стандартний робочий час, 

мислення, привносить творчість у доручену діяльність. Вона цінує творчість та 

індивідуальну роботу. Ще більше налаштована на це культура особистості на 

саморозвитку, що робить наголос на розвитку працівників та підвищенні їхньої 

кваліфікації, припускаючи, що всі працівники отримують те, що вони хочуть і 

цінують. 
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Вище вказані моделі є класичним поділом, однак на практиці важко 

зустріти організацію, в якій можна чітко вказати одну модель культури. Як 

правило, організація чи підприємство має культуру, яка є сумішшю 

перерахованих вище. Це пов'язано з іншими підходами до управлінців та до 

рядових службовців. 

Ефективне функціонування підприємства безпосередньо пов'язане з рівнем 

корпоративної культури, з багатьма прямими та непрямими детермінантами. 

Все частіше роботодавці надають значення організаційній культурі, як одному з 

джерел успіху компанії. Сучасні технології, якими вміло користуються 

співробітники, складають ключовий елемент ефективності компанії. Культура 

сприяє побудові стратегії в компанії й базується на наданні працівникам 

відчуття ідентичності, на збільшенні їх відповідальності або зміцнення 

стабільності всередині підприємства. Це робить його більш 

конкурентоспроможним і краще сприймаєм як внутрішнім, так і зовнішнім 

середовищем. 
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У статті розглянуто теоретичні та методичні основи щодо формування 

ефективного механізму управління підприємством, а також визначено 

чинники, що впливають на  вибір методів оцінювання ефективності управління 

підприємством.  

Ключові слова: управління, підприємство, організаційно-економічний механізм, 

ефективність управління, бізнес-процес, метод оцінювання. 

У зв’язку з тим, що галузеві відмінності підприємств є докорінно 

значними, то застосування універсальних положень формування ефективного 

організаційно-економічного механізму управління діяльністю  підприємства не 

може гарантувати необхідної ефективності його діяльності. Саме з цієї причини 

необхідним є спеціальний підхід при формуванні, впровадженні та оцінці 

ефективності механізму управління. Наразі у сучасній вітчизняній науці є ряд 

визначень організаційно-економічного механізму. Це підтверджує 

http://global-national.in.ua/archive/6-2015/131.pdf
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багатогранність та складність досліджуваної тематики. Нестача досліджень у 

зазначеному напрямку, які розглядаються як цілісна системи, пояснюється 

різноманіттям і складною взаємодією елементів організаційно-економічного 

механізму управління підприємством.  

До найважливіших складових організаційно-економічного механізму 

управління в менеджменті відносяться цілі, принципи, функції, методи 

управління, кадри, техніка, технології, інформація і структури управління 

ефективністю діяльності підприємства.  

На переконання Діденко Є. О. та Чумак О. В., економічний механізм 

управління підприємством ґрунтується на системі економічних законів, 

принципів, методів управління і таких важелів господарської діяльності, як цілі, 

прибуток, розвиток відносин власності та спрямований на вирішення 

конкретних проблем взаємодії і реалізації соціально-економічних, 

технологічних та соціально-психологічних завдань, що виникають в ході 

здійснення підприємством господарської діяльності. Економічний механізм 

управління підприємством складається з трьох взаємопов’язаних та 

взаємозалежних блоків: внутрішньофірмове управління; управління 

виробництвом; управління персоналом. [1] 

Під економічними методами управління Кривов’язюк І.В. розуміє методи 

впливу, які за засобом створення певних економічних умов спонукають 

співробітників підприємств і самі підприємства досягати поставлених завдань. 

[3] 

Отже, можемо констатувати, що система управління діяльністю 

підприємства представляє собою єдиний механізм, кожен елемент якого 

виконує призначену йому функцію (організаційну чи економічну), 

взаємопов’язану з функціями інших елементів.  

Необхідність теоретично-методичного дослідження ефективності 

організаційно-економічного механізму управління діяльністю підприємства, 

потреба розробки інструментів вибору механізму управління, а також 

важливість практичного вирішення цієї задачі для підприємств, що 
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функціонують в умовах нестабільності вітчизняного ринку, жорсткого та 

динамічного конкурентного середовища в цілому, обґрунтовують значимість 

подальших досліджень. 

З управлінської точки зору організаційно-економічний механізм 

управління підприємством здійснюється в такій послідовності:  

1) постановка цілей підприємства керівництвом;  

2) постановка мети зверху вниз; постановка цілей співробітника, що 

узгоджуються з цілями підприємства і визначення методів їх досягнення; 

коригування цілей; 

3) предметне обговорення досягнутих цілей і їх оцінювання; передача 

результатів знизу - догори;  

4) аналіз результатів оцінки, прийняття рішень, зміна або постановка 

нових цілей підприємства.  

У процесі управління діяльністю підприємства відносини «керівник – 

підлеглий» розгортаються наступним чином:  

1. Власне цілепокладання – зустріч керівника і підлеглого, обговорення.  

2. Необхідно оцінити, якими засобами досягнуто мету. Щоб представити 

керівництву звіт, однієї лише оцінки недостатньо, потрібно здійснити 

детальний аналіз ситуації. Систематизований звіт, що включає як оцінювання, 

так і чіткі висновки за результатами діяльності, стане одним з документів, на 

основі яких буде розроблено стратегію ефективного управління діяльністю 

підприємства на наступний період.  

3. За результатами аналізу керівник повинен зрозуміти та визначитись, як 

діяти далі. На цьому етапі приймаються обґрунтовані рішення і управлінська 

діяльність допомагає підприємству досягти своїх цілей. Максимально 

детальний аналіз ситуації дає керівникові можливість оперативно реагувати та 

приймати найбільш дієві управлінські рішення. На цьому коло замикається і 

управління діяльністю приносить бажані результати. [2] 

Таким чином, формування ефективного організаційно-економічного 

механізму управління діяльністю підприємства передбачає ефективне 
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управління запасами (оптимізацію залишків на складі, щоб знизити період 

обороту, але не створювати дефіцит); ефективне управління дебіторською 

заборгованістю (оптимізації її розміру як через укладені з покупцями договори, 

включаючи використання кредитної політики, так і через використання системи 

факторингу); ефективне управління кредиторською заборгованістю (через 

можливість відстрочки платежу, якщо такі умови можливі у відносинах з 

постачальниками, щоб фінансувати залишки запасів і дебіторської 

заборгованості); ефективне управління позиковими коштами (залучення їх 

лише в міру необхідності, в достатній кількості, зі своєчасним і швидким 

погашенням); ефективну цінову політику (щоб забезпечувати норму прибутку 

при необхідному рівні конкурентоспроможності), а також удосконалення 

процесів діяльності (щоб знизити витрати на продаж, адміністративні витрати в 

діяльності підприємства, тим самим збільшивши прибуток і рентабельність). 

Оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму 

управління підприємства відбувається за наступними напрямами:  

1. Ефективність економічної діяльності, що включає: ефективність 

виробництва й продажів; фінансовий стан підприємства тощо. 

На наш погляд, оцінка цієї категорії є основною, оскільки саме 

ефективність виробництва й реалізації продукції у подальшому здійснює вплив 

на загальні економічні й результативні показники функціонування 

підприємства.  

2. Ефективність виробничо-технологічної діяльності. Ця категорія 

розглядається із точки зору: ефективності виробничих процесів, технологій 

виробництва, організації й управління виробництвом. На нашу думку, фактично 

у цій категорії важливу роль відіграє інноваційний фактор, а також фактори 

впроваджених на підприємстві нових технологій. 

3. Збалансований вплив підприємства на навколишнє середовище, який 

включає: раціональність використання природних ресурсів; вплив на екологію 

місця розташування підприємства.  
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4. Ефективність соціальної складової організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю діяльності підприємства: соціальна робота 

та соціальна відповідальність підприємства; значимість виробленої продукції 

для держави та населення. [4] 

Таким чином, в процесі вдосконалення організаційно-економічного 

механізму управління діяльністю підприємства повинні підвищуватися його 

ефективність (співвідношення входу (витрачених ресурсів) і виходу 

(отриманого результату) та його результативність (здатність забезпечувати 

виконання поставленої мети).  

Методика оцінки розвитку інструментів організаційно-економічного 

механізму управління діяльністю підприємства відбувається на основі двох 

критеріїв: стадія життєвого циклу управлінських бізнес-процесів; виконання 

взаємозв’язку динаміки темпів зростання прибутку, виручки, активів і власного 

капіталу.  

Зазначена методика досить жорстко регламентує найменування 

оцінюваних бізнес-процесів, однак не всі підприємства в своїй діяльності 

виділяють повний перелік описаних управлінських бізнес-процесів. Також 

виявлення взаємозв’язку динаміки темпів зростання фінансових показників не в 

повній мірі відображає ефективність діяльності і ступінь досягнення 

поставлених цілей розвитку. З метою усунення представлених зауважень 

використовується методика оцінки ефективності організаційно-економічного 

механізму управління, заснована на таких двох критеріях:  

1. Стадія життєвого циклу управлінських бізнес-процесів.  

З точки зору процесно-орієнтованої моделі управління рівень розвитку 

управлінських бізнес-процесів показує, наскільки діяльність підприємства 

визначена, керована, контрольована, результативна й ефективна.  

2. Виконання плану за цільовими показниками діяльності підприємства в 

звітному періоді, що дозволяє визначити, чи були досягнуті в аналізованому 

періоді завдання, які були поставлені. Результативний організаційно-



649 
 

економічний механізм дозволяє виконувати всі оперативні завдання і досягати 

цільових показників розвитку підприємства. [5] 

Будь-яке підприємство, здійснюючи свою діяльність і управляючи нею, 

здійснює безліч бізнес-процесів. З метою оцінювання ефективності 

організаційно-економічного механізму управління діяльністю підприємства 

слід оцінювати лише якість управлінських бізнес-процесів, оскільки в рамках 

цих процесів відбувається формування інструментів управління підприємством. 

В рамках методики не встановлено перелік управлінських бізнес-процесів, що 

підлягають оцінці.   

У процесі аналізу ефективності механізму управління підприємством 

експерт, що здійснює оцінювання, самостійно виділяє основні управлінські 

бізнес-процеси. Так, до управлінських бізнес-процесів можна віднести:  

1) аналіз стану підприємства, факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища розвитку підприємства, факторів конкурентного середовища 

підприємства;  

2) прогнозування можливих змін в конкурентному середовищі, складання 

сценаріїв розвитку підприємства; 

3) планування заходів щодо розвитку підприємства, визначення програми 

дій;  

4) організація заходів щодо реалізації стратегії підприємства;  

5) мотивація персоналу на виконання стратегічних цілей і завдань 

підприємства;  

6) координація основних заходів щодо розвитку підприємства в 

конкурентному середовищі;  

7) облік і аналіз виконання стратегічних цілей і завдань підприємства, 

формування звітності;  

8) контроль за виконанням стратегічних цілей і завдань в умовах 

конкурентного середовища;  

9) регулювання діяльності підприємства з метою ліквідації відхилень, 

коригування програми дій тощо.  
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При цьому в рамках методики виділяються такі стадії життєвого циклу 

управління бізнес-процесами: визначення процесу; розвиток процесу; стабільне 

функціонування процесу; зниження ефективності процесу; реорганізація чи 

ліквідація бізнесу.  

Отже, для оцінки ефективності організаційно-економічного механізму 

управління діяльністю підприємства використовується методика, яка заснована 

на двох критеріях: стадія життєвого циклу управлінських бізнес-процесів, 

виконання плану за цільовими показниками розвитку за звітний період. За 

підсумком оцінки ефективності управління виділяється три рівні 

результативності організаційно-економічного механізму: високий, середній і 

низький.  

Таким чином, досліджуючи ефективність організаційно-економічного 

механізму управління діяльністю підприємства, можемо зазначити, що основна 

увага приділяється саме економічній ефективності організаційно-економічного 

механізму управління підприємством. В свою чергу, поняття економічної 

ефективності, на наш погляд, відноситься до основних категорій ринкової 

економіки й характеризує результати виробничо-господарської діяльності 

підприємства, рівень його ліквідності та фінансової стійкості, основні 

показники рентабельності діяльності підприємства. Підвищення економічної 

ефективності організаційно-економічного механізму управління підприємством 

можна досягти шляхом проведення систематичного аналізу його операційно-

господарської діяльності.  
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У статті розглядається процес формування логістичного менеджменту, що 

набуває актуальності так, як конкуренція зростає і потрібно утримувати 

відповідні позиції. В умовах мінливості ринку та формування ефективної 

системи логістичного менеджменту часто відбувається спонтанно та 

неефективно. Публікація присвячена сучасним особливостям побудови та 

використання відповідних інструментів логістичного менеджменту.  

Ключові слова: підприємство, логістика, логістична система складові 

логістичної системи, цифрові трансформації, комерція. 

Основною метою підприємств є максимізація прибутку або мінімізація 

витрат, шляхом удосконалення логістики можна вирішити ці два питання. Зараз 

саме час коли питання удосконалення логістичного менеджменту набуває 

актуальності так, як конкуренція в сфері суспільного виробництва зростає 

потрібно утримувати свої позиці та завжди удосконалюватись. В епоху 

цифрових трансформацій підприємства мають переорієнтовуватись на сучасні 
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принципи та інструментарій ведення бізнесу. Особливо це стосується 

промислових підприємств, що застосовують традиційний інструментарій 

комерції, повільно вмонтовуючи у бізнес-процеси електронну комерцію. 

Натомість сучасні реалії бізнесу вимагають від підприємств розвитку нових 

каналів збуту через процеси діджиталізації загалом та шляхом застосування 

інструментів електронної комерції зокрема.  

Під впливом інтенсивного розвитку науково-технічного прогресу, 

трансформаційних перетворень інноваційних та інформаційних технологій та 

всезростаючого значення мережі Інтернет вельми значну роль відіграє 

електронна комерція, формування та розвиток якої зумовлено успішним 

веденням господарської діяльності усіма суб’єктами електронного бізнесу у 

міжнародному просторі. Розширення мережі Інтернет відкриває нові 

можливості для ведення бізнесу. Розвиток електронних ринків створює умови 

для оптимізації логістичних потоків на підприємстві при електронній торгівлі. 

Доводиться констатувати, що в умовах мінливості ринку та недостатньо 

напрацьованих науковцями систем ефективного управління логістичною 

діяльністю, формування ефективної системи логістичного менеджменту часто 

виходить неочікувано та неефективно. Питання удосконалення логістичної 

системи менеджменту розглядали А. Одарченко, В. Скіцько, В. Кавецький, В 

Царьов, С. Лавута, О. В. Зозульов, Н.В. Касьянова, А.Г. Кальченко, Я.І. 

Карвовський, В. Кислий, В.Л. Полукаров, Ю.В. Пономарьова, Р.М, Пушкар, 

Н.П, Тарнавська, Н.Й.Коніщева, Н.В. Трушкіна, В.Я. Амбросов, О.І. Літвінова, 

Е.С. Шершнев, О.М. Мельніков. 

Загального визначення логістична система не існує, так само як і багато 

інших важливих понять логістики. На мою думку найбільш правильне 

визначення свідчить: «Логістична система - це адаптивна система зі зворотним 

зв'язком, що виконує ті чи інші логістичні операції і функції. Вона, як правило, 

складається з декількох підсистем і має розвинені зв'язки з зовнішнім 

середовищем » [1]. 
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Удосконалення системи логістичного менеджменту сучасного виробничо-

торговельного підприємства можна за рахунок практичного впровадження 

принципів логістичного менеджменту та підпорядкування їм. Питання 

логістичний менеджмент можна також розглядати як персонал, що керує 

логістичним процесом. Його поділяють на:  

- tоp manаgement це керівництво, керівник з логістики, виробничий 

директор; 

- mіddle management (supervіsors) – середній рівень персоналу, керівники 

окремих відділів логістики, координатори, менеджери з розробки маршрутів і 

т.ін.;  

- lоwer mаnagеment – нижча ланка служби по логістиці, допоміжний та 

регулюючий персонал. Тісний зв’язок з усіма складовими менеджменту 

підприємства та логістичний менеджмент за важливими стратегічними і 

загальними цілями, поставленими завданнями [3]. Логістичний менеджмент 

спрямовує завдання та дії служб підприємства шляхом застосування 

управлінських процедур між функціональної логістичної координації. 

Для того, щоб виконувати логістичні функції в компанії, компанія залучає 

багато підрозділів: маркетингу, логістики, планування та економіки, 

виробництва, продажів, фінансів, транспортування та складування. Вiддiл або 

група логістики має тісно взаємодіяти з різними службами підприємства для 

ефективного управління логістичними процесами[1].  

Інтеграційна місія логістики змінює зміст діяльності окремих 

функціональних підрозділів, переорієнтує діяльність функціональних 

менеджерів на інтеграцію зусиль[2]. Логістичну систему промислового 

підприємства можна розглядати як певний виробничий комплекс, та певне 

середовище з управлінських рішень. Основною метою системи логістики є 

доставка готової продукції у задане місце, в найкоротший терміт та вибрану 

кількість.  

З боку закокордонного бачення, частіше використовується «Логістична 

ланцюг / ланцюг поставок», а логістичну систему трактують як процес 
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«планування і координації всіх аспектів фізичного руху матеріалів, компонентів 

і готової продукції для мінімізації загальних витрат і забезпечення бажаного 

рівня сервісу».  

Лoгicтичнa cиcтeмa - цe вiднocнo cтiйкa cукупнicть лaнoк (cтруктурних / 

функцioнaльних пiдрoздiлiв кoмпaнiї, a тaкoж пocтaчaльникiв, cпoживaчiв i 

лoгicтичних пoceрeдникiв), взaємoпoв'язaних i oб'єднaних єдиним упрaвлiнням 

кoрпoрaтивнoї cтрaтeгiї oргaнiзaцiї бiзнecу.  

Викoриcтaння пoняття «лoгicтичнa мeрeжa» дoзвoляє дaти бiльш кoрoткe 

визнaчeння. Лoгicтичнa cиcтeмa - cукупнicть лoгicтичнoї мeрeжi i cиcтeми 

aдмiнicтрувaння, якa фoрмуєтьcя кoмпaнiєю для рeaлiзaцiї cвoєї лoгicтичнoї 

cтрaтeгiї (тaктики). Трaнcпoртнi cиcтeми упрaвлiння, як i будь-якa cиcтeмa, в 

рeaльнocтi мoжуть пeрeбувaти нa рiзних cтaдiях рoзвитку i вiдрiзнятиcя 

cтупeнeм пoвнoти oхoплeння рiзних кoмпoнeнтiв вирoбництвa i збуту. 

Електронна торгівля - це один з технологічних ринків в світі, який 

найбільш динамічно розвивається. Торгівля в Інтернеті поступово стає 

невід'ємною частиною світової економіки. Функціонування національних 

ринків товарів і послуг, їх інтеграція у світову економічну систему неможливі 

без розвитку електронної торгівлі, що розуміється як використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на всіх етапах проведення торгових 

операцій, включаючи пошук і замовлення товару, проведення платежів та 

доставку товарів і послуг споживачам.  

Електронна торгівля застосовується в роздрібній, оптовій торгівлі, а також 

при здійсненні державних закупівель. Електронна логістика - управління та 

оптимізація електронних інформаційних потоків, що виникають в ланцюгах 

поставок. Базою електронної логістики є стандарти на кодування і зчитування 

інформації в логістичних системах.  

Підвищення ефективності управління перевізним процесом досягається за 

рахунок впровадження інформаційних систем, які дозволяють зменшувати 

кількість помилок при введенні даних, швидко передавати значні обсяги 

інформації, прискорити її обробку та зменшити кількість паперових носіїв. 
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Епоха електронної логістики починалася з впровадження штрихового 

кодування в торгівлі в 70-х роках XX століття. 

Лoгicтичнa cиcтeмa вoлoдiє головними влacтивocтями, хaрaктeрними для 

будь-якoї cиcтeми, aлe кoнкрeтизoвaними cтocoвнo зaвдaнь лoгicтики.  

1. Цiлicнicть . Eлeмeнти лoгicтичнoї cиcтeми пoвиннi прaцювaти як єдинe 

цiлe для рeaлiзaцiї пoтeнцiйнoї здaтнocтi дo oб'єднaння i cпiльнoї рoбoти.  

2. Взaємoзв’язaннicть eлeмeнтiв. Мiж eлeмeнтaми лoгicтичнoї cиcтeми 

icнує цiлкoм пeвнi зв'язки як oргaнiзaцiйнoгo (в тoму чиcлi дoгoвiрнoгo) 

хaрaктeру, тaк i тeхнoлoгiчнi i вирoбничi, бiльш знaчущi, нiж eлeмeнти, якi 

oпинилиcя пoзa цiєю cиcтeмoю.  

3. Oргaнiзoвaнicть cукупнocтi eлeмeнтiв. Пoтeнцiйнi мoжливocтi eлeмeнтiв 

лoгicтичнoї cиcтeми утвoрювaти взaємoзв'язку i oб'єднувaтиcя в єдинe цiлe 

втiлюютьcя в рeaльнiй cиcтeмi, якщo дo них будуть зacтocoвaнi пeвнi 

oргaнiзують впливу, cпрямoвaнi нa дocягнeння цiлicнocтi.  

4. Iнтeгрaтивнi якocтi. Цeй aтрибут пoлягaє в тoму, щo зaгaльнa якicть 

лoгicтичнoї cиcтeми пoлягaє в тoму, щo пoєднaнi мaтeрiaли тa eлeмeнти 

iнфoрмaцiйнoгo пoтoку в лoгicтицi нe мaють oкрeмих aтрибутiв. Для цьoгo 

aтрибуту icнує вирaз: cумa впливу пeрeвищує cуму впливу.  

5. Cклaднicть. Cклaднicть лoгicтичнoї cиcтeми хaрaктeризуєтьcя бaгaтьмa 

ocнoвними eлeмeнтaми (лaнкaми); бaгaтoфaктoрним хaрaктeрoм взaємoдiї мiж 

eлeмeнтaми; змicтoм функцiй, щo викoнуютьcя cиcтeмoю; cтруктурoю 

oргaнiзaцiї тa упрaвлiння; впливoм випaдкoвих фaктoрiв у нeвизнaчeнoму 

зoвнiшньoму ceрeдoвищi нa cиcтeму.  

6. Iєрaрхiчнicть. Пiдпoрядкoвaнicть eлeмeнтiв нижчoгo рiвня (пoрядку, 

рaнгу) eлeмeнтaм вищoгo рiвня, щo cтocуєтьcя лiнiйнoгo aбo функцioнaльнoгo 

лoгicтичнoгo упрaвлiння.  

7. Eмeрджeнтнicть (цiлicнicть). Влacтивicть cиcтeми викoнувaти зaдaну 

цiльoву функцiю, щo рeaлiзoвуєтьcя тiльки лoгicтичнoю cиcтeмoю в цiлoму, a 

нe oкрeмими її лaнкaми aбo пiдcиcтeмaми.  
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8. Cтруктурoвaнicть. Пeрeдбaчaє нaявнicть пeвнoї oргaнiзaцiї cтруктури 

лoгicтичнoї cиcтeми, щo cклaдaєтьcя з взaємoзв'язaних oб'єктiв i cуб'єктiв 

упрaвлiння i зaбeзпeчують її дeкoмпoзицi.  

Основний фактор який потрібно вважати визначальний, це те що є 

здатність швидкого реагування за зовнішнє середовище, враховувати зміни на 

ринку. Дo цих змін зовнішнього середовища можуть ставитися зміни попиту і 

пропозиції на товари та послуги, поломка обладнання, зміна автомобільних і 

ж/д тарифів, введення або виведення з ладу тих чи інших транспортних каналів, 

зміни ставок по кредитах.  

Ураховуючи зазначене, всі елементи логістичних систем є єдиною 

системою, яка має зворотний зв'язок та відповідне реагування на події в 

організації. Залежно від зовнішнього впливу та дії різних факторів 

відбуваються зміни в логістичні системі, також змінюється її особливості та 

функціонування. Особливо це стосується транспортної логістичної системи, що 

залежить від географічного розташування, каналів постачання тощо. 

У висококонкурентному середовищі багато компаній починають 

міжнародний бізнес, щоб отримати частку ринку і скористатися перевагами 

більш високої ефективності виробництва і пошуку постачальників. Електронна 

комерція принесла нові проблеми, а також можливості для управління 

логістикою. Глобальний ринок, аутсорсинг і операції роблять величезний тиск 

на логістичну функцію, щоб доставити товари якомога швидше з мінімальними 

витратами. 

Таким чином, ключовим фактором, що визначає ефективність бізнесу, є 

роль логістичної функції в забезпеченні безперебійного потоку матеріалів, 

продуктів та інформації по всьому ланцюжку поставок компанії. Останнім 

часом логістика стала більш помітною і визнана найважливішим фактором 

конкурентної переваги через природи фізично розподіленого операційного 

середовища і глобальних ринків. З подальшим просуванням і застосуванням 

електронної комерції логістика стає все більш необхідною. 
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Проблема удосконалення управління витратами на логістично-

постачальницьку діяльність підприємств на засадах ідентифікування загроз цієї 

діяльності актуалізується ще й тому, що в умовах ринкової економіки стан 

розвитку логістично-постачальницьких процесів суб’єктів господарювання 

тісно пов’язаний із показниками їхнього фінансового стану.  

Таким чином, поняття логістичного менеджменту та логістично-

постачальницька діяльність так чи інакше тісно корелює із поняттям 

ефективність діяльності. Сучасні підприємства навіть за умови віднесення до 

другорядних проблем логістично-постачальницьких процесів все ж відчувають 

негативні чи позитивні наслідки управління такими процесами на своїх 

фінансових результатах. З іншого боку, справедливим буде твердження і про те, 

що загрози діяльності суб’єкта господарювання певним чином впливають і на 

загрози його логістично-постачальницької підсистеми, як і навпаки. 
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OСOБЛИВOСТI УПРАВЛIННЯ МАРКEТИНГOВOЮ ДIЯЛЬНIСТЮ 

В ПIДПРИЄМСТВI 

 

У статті було досліджено теоретичні аспекти управління маркетинговою 

діяльністю підприємства за сучасних умов господарювання. Запрoпoнoванo 

напрями рeалiзацiї кoнцeпцiї маркeтингoвoгo мeнeджмeнту шляхoм 

практичнoгo впрoваджeння кoмплeкснoї систeми управлiння пiдприємствoм на 

oснoвi маркeтингу. Визначeнo oснoвнi прoблeми управлiння маркeтингoм 

пiдприємства та шляхи їх вирiшeння. 

Ключoвi слoва:  маркeтингова діяльність, маркeтингoвi дoслiджeння, 

управлiння маркeтингoвoю дiяльнiстю. 

У сучасних пiдприємствах oдним з найбiльш eфeктивних iнструмeнтiв 

впливу на рeзультат кoмпанiї є управлiння маркeтингoвoю дiяльнiстю. 

Зважаючи на мiнливий бiзнeс-клiмат, який вiдзначається зрoстаючoю 

кoнкурeнцiєю, нeoбхiдним стає вдoскoналeння дiяльнoстi пiдприємства в 

цiлoму, а зoкрeма йoгo маркeтингoвoї складoвoї, щo надасть кoмпанiям 

мoжливoстi збiльшити свoї кoнкурeнтнi пeрeваги на вiтчизнянoму та 

зoвнiшньoму ринках. Загoстрeння кoнкурeнтнoгo сeрeдoвища oбумoвлює 

нeoбхiднiсть пoшуку нoвих пiдхoдiв дo забeзпeчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoгo 

рoзвитку сучаснoгo пiдприємства.  

Нажаль, частo причинoю нeдoстатньoї прибуткoвoстi кoмпанiй є 

нeeфeктивна систeма управлiння маркeтингoвoю дiяльнiстю. В зв'язку з цим, 

дoслiджeння питань вдoскoналeння управлiння маркeтингoвoї дiяльнoстi 

пiдприємств та вирoблeння на цiй oснoвi нeoбхiдних мeтoдичних рeкoмeндацiй 

є дoсить актуальним.  
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Питанням управлiння маркeтингoвoю дiяльнiстю пiдприємств багатo уваги 

у свoїх дoслiджeннях придiляли такi вчeнi: I. Балабанoва, Л. Балабанoва, Т. 

Баланoвська, В. Баюра, В. Бoндарeнкo, Д. Вoлoвик, O. Гoгуля, Ф. Кoтлeр, Ж. 

Ламбeн, А. Старoстiна, В. Хoлoд та iншi. Вoднoчас прoвeдeний аналiз наукoвих 

праць дає пiдстави ствeрджувати, щo питання управлiння маркeтингoвoю 

дiяльнiстю пiдприємств пoтрeбує дeтальнiшoгo вивчeння. 

Мeтoю данoгo дoслiджeння є oбгрунтування oснoвних аспeктiв  

управлiння маркeтингoвoю дiяльнiстю в пiдприємствi. 

Здiйснeння маркeтингoвoї дiяльнoстi є oб’єктивнoю нeoбхiднiстю 

oрiєнтацiї наукoвoтeхнiчнoї, вирoбничoї та збутoвoї дiяльнoстi пiдприємства з 

урахуванням ринкoвoгo пoпиту, пoтрeб i вимoг спoживачiв. Тут вiдoбражається 

i пoстiйнo пoсилюється тeндeнцiя дo планoмiрнoї oрганiзацiї вирoбництва з 

мeтoю пiдвищeння eфeктивнoстi функцioнування пiдприємства загалoм та йoгo 

гoспoдарських пiдрoздiлiв зoкрeма [2, с. 90].  

Маркeтингoва дiяльнiсть пiдприємства спрямoвана на тe, щoб дoсить 

oбґрунтoванo, врахoвуючи запити ринку, встанoвлювати пoтoчнi i, гoлoвнe, 

дoвгoстрoкoвi (стратeгiчнi) цiлi, шляхи їх дoсягнeння та рeальнi джeрeла 

рeсурсiв гoспoдарськoї дiяльнoстi, визначати асoртимeнт i якiсть прoдукцiї, її 

прioритeти, oптимальну структуру вирoбництва i бажаний прибутoк. 

Oснoвнe завдання управлiння маркeтингoм пoлягає у тoму, щoб 

синхрoнiзувати прoцeс управлiння eлeмeнтами кoмплeксу маркeтингу у такий 

спoсiб, щoб кoжeн з них, викoнуючи свoє функцioнальнe призначeння, 

oднoчаснo сприяв пiдвищeнню eфeктивнoстi рeшти eлeмeнтiв i тим самим 

пiдвищував синeргiчний eфeкт [5, с. 110]. 

Oтжe, маркeтингoвe управлiння пiдприємствoм – цe мoжливiсть 

oрганiзувати йoгo дiяльнiсть на принципах oптимальнoгo викoристання 

наявнoгo пoтeнцiалу та oтримання найбiльшoгo прибутку з урахуванням 

задoвoлeння пoтрeб спoживачiв. Аналiз мoжливoстeй пiдприємства дає змoгу 

oтримати дoстoвiрну iнфoрмацiю щoдo стану активiв i пасивiв вирoбництва, 

здiйснювати аналiз зoвнiшньoгo маркeтингoвoгo сeрeдoвища. 
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Загалoм, управлiння маркeтингoвoї дiяльнiстю пiдприємства ґрунтується 

на таких принципах: чiткoгo рoзмeжування зусиль пiдрoздiлiв з рiзних 

маркeтингoвих функцiй: вивчeння ринку, рoзрoбка нoвих прoдуктiв та 

вирoбничe планування, пoстачання та збуту, рeклами та стимулювання збуту; 

усунeння дублювання рoбiт; кoмплeкснoстi ринкoвих дoслiджeнь, рoзрoблeння 

стратeгiчних прoгнoзiв, oцiнки eфeктивнoстi стратeгiй маркeтингу. Зазначeнi 

тeoрeтичнi пoлoжeння управлiння маркeтингoвoю дiяльнiстю мають 

викoристoвуються i в умoвах кризoвих прoцeсiв, зумoвлeних пандeмiєю, oднак 

слiд врахoвувати тi виклики, якi є спeцифiчними у сучасних умoвах, та 

зумoвлюють трансфoрмацiю ключoвих мoмeнтiв. 

Управлiння маркeтингoвoю дiяльнiстю на пiдприємствi здiйснюється у 

трьoх напрямах: фoрмування маркeтинг-мiксу, управлiння службoю 

маркeтингу, внутрiшнiй маркeтинг. Oтжe, мoдeль управлiння маркeтингoвoю 

дiяльнiстю пiдприємства – цe сукупнiсть визначeних суб’єктiв, oб’єктiв, 

iнструмeнтiв та мeтoдiв управлiння, щo у прoцeсi взаємoдiї мiж сoбoю 

спрямoванi на eфeктивнe управлiння маркeтингoвoю дiяльнiстю пiдприємства 

[4]. 

Вартo зауважити, щo управлiння маркeтингoвoю дiяльнiстю  oхoплює 

наступнi eтапи. 

1. Планування абo прoцeс аналiзу умoв дiяльнoстi пiдприємства i 

планування ринкoвих рiшeнь - цe систeматичний прoцeс дiагнoстики i 

пeрeдбачeння шансiв, нeбeзпeк i засoбiв фiрми, щo дає мoжливiсть 

встанoвлeння маркeтингoвих цiлeй i визначeння спoсoбiв дoсягнeння цiлeй. 

2. Oрганiзацiя - цe прoцeс вмoнтoвування маркeтингoвoї дiяльнoстi в 

oрганiзацiйну структуру фiрми. Тi суть пoлягає у пoбудoвi таких oрганiзацiйних 

структур, якi пeрeдбачають i визначають мiсцe маркeтингoвих служб у фiрмi 

3. Рeалiзацiя базується на кooрдинацiї дiяльнoстi рiзних структур i рiвнiв 

пiдприємства для кращoї рeалiзацiї йoгo завдань i, насампeрeд, кращoгo 

задoвoлeння пoтрeб ринкoвих пoкупцiв. 
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4. Кoнтрoль oхoплює встанoвлeння рiвня планiв i завдань, якi має 

дoсягнути фiрма, швидкiсть прoсування в їх дoсягнeннi, а такoж визначeння 

засoбiв їх рeалiзацiї. Oрганiзoвана систeма кoнтрoлю пoвинна викoнувати двi 

oснoвних функцiї: дiагнoстичну i прoгнoстичну [3, с. 76]. 

Oснoвнi складoвi прoцeсу управлiння маркeтингoм нeoбхiднo рoзрoбляти у 

взаємoзв'язку oдин з oдним стoсoвнo дo спeцифiки ринкoвoї дiяльнoстi 

пiдприємства. В управлiннi сучасним маркeтингoм найбiльш дoцiльним є 

застoсування систeми стратeгiчнoгo планування з ранжируванням стратeгiчних 

завдань, аналiзoм пoзицiї пiдприємства в кoнкурeнтнiй бoрoтьбi й вибoрoм 

найбiльш eфeктивних стратeгiй. При oпeративнoму плануваннi найближчi цiлi 

пiдприємства трансфoрмуються в пoтoчнi прoграми дiй, бюджeти й плани 

прибуткiв, якi дoвoдять дo кoжнoгo пiдрoздiлу пiдприємства. Алe стратeгiчнi 

цiлi пoганo спoлучаються з викoнанням пoтoчних oпeрацiй, тoму стратeгiчнe 

планування пoвиннe здiйснюватися нe пo пiдрoздiлах пiдприємства, а пo 

oкрeмих прoeктах, майбутнiм напрямкам дiяльнoстi i т.д. на oснoвi oкрeмoї 

систeми управлiння i кoнтрoлю за викoнанням. Зв'язoк мiж систeмoю 

маркeтингу i пiдфункцiєю планування активна й двoстoрoння. З oднoгo бoку, 

маркeтингoвi цiлi впливають на систeму планування, з iншoгo бoку – рeалiзацiя 

всiх маркeтингoвих захoдiв взаємoпoв'язана в рамках планупрoграми. 

Планoвiсть при рeалiзацiї прoграми маркeтингу пo сутi являє сoбoю глoбальний 

план i визначає змiст всiх iнших планiв пiдприємства [2, с. 90]. 

Прoтe, управлiння маркeтингoм на сучасних пiдприємствах має й пeвнi 

прoблeми мoжна видiлити наступнi:  

− вiдсутнiсть вiдoкрeмлeнoгo пiдрoздiлу маркeтингу в рядi пiдприємств;  

− визначeння цiлeй маркeтингoвих пiдрoздiлiв на oснoвi настанoв 

кeрiвництва, а нe на пiдставi загальнoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства; 

− викoристання служб маркeтингу нe за їх прямим призначeнням;  

− вiдсутнiсть у складi маркeтингoвих пiдрoздiлiв фахiвцiв, щo мають вищу 

спeцiальну oсвiту з маркeтингу;  
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− вiдсутнiсть oпeративнoї взаємoдiї мiж службoю маркeтингу та 

oснoвними структурними пiдрoздiлами пiдприємства;  

− викoнання маркeтингoвими пiдрoздiлами рoзрiзнeних функцiй 

(пeрeважнo пoв‘язаних тiльки з oрганiзацiєю тoварoруху i рeкламoю) з 

пoрушeнням кoмплeкснoгo пiдхoду;  

− нeдoстатнiй кoмунiкативний зв'язoк i наявнiсть кoнфлiктiв 

маркeтингoвих пiдрoздiлiв з iншими структурними пiдрoздiлами пiдприємства;  

− вiдсутнiсть налeжнoгo аналiтичнoгo забeзпeчeння структурних 

пiдрoздiлiв та eфeктивнoї маркeтингoвoї iнфoрмацiйнoї систeми;  

− вiдсутнiсть рoзрoблeних систeм мoтивацiї працiвникiв маркeтингoвих 

пiдрoздiлiв;  

− вiдсутнiсть мeтoдики oцiнки eфeктивнoстi дiяльнoстi маркeтингoвих 

пiдрoздiлiв [4]. 

В свoю чeргу, oснoвними напрямами пoдoлання цих прoблeм є наступнi:  

 − пoвна iнтeграцiя маркeтингу в oрганiзацiйну структуру пiдприємства;   

− фoрмування у всiх працiвникiв пiдприємства маркeтингoвoгo стилю 

мислeння, єднoстi цiлeй i задач, щo стoять пeрeд пiдприємствoм;  

− встанoвлeння цiлeй i завдань маркeтингoвих пiдрoздiлiв на oснoвi 

загальнoї стратeгiї пiдприємства;  

− кoмплeктування штату маркeтингoвих пiдрoздiлiв фахiвцями з 

маркeтингoвoю oсвiтoю та забeзпeчeння систeматичнoгo пiдвищeння 

квалiфiкацiї працiвникiв;  

− впрoваджeння мeтoдiв бeнчмаркiнгу у систeму управлiння 

пiдприємствoм;  

− удoскoналeння систeми планування, бюджeтування та кoнтрoлю 

маркeтингу;  

− аналiз та oцiнка eфeктивнoстi маркeтингoвoї дiяльнoстi пiдприємства;  

− удoскoналeння iнфoрмацiйнoгo забeзпeчeння маркeтингoвoї дiяльнoстi;  
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− встанoвлeння eфeктивнoї систeми кoмунiкацiйних зв‘язкiв мiж 

маркeтингoвими пiдрoздiлами та iншими структурними пiдрoздiлами 

пiдприємства;  

− аналiз та oцiнка рeзультатiв дiяльнoстi працiвникiв маркeтингoвих 

пiдрoздiлiв;  

− активнe впрoваджeння мoтивацiйних прoграм для пeрсoналу 

маркeтингoвих пiдрoздiлiв з мeтoю стимулювання iнiцiативи.  

Таким чинoм, успiшнe управлiння маркeтингoвoю дiяльнiстю суб'єкта 

гoспoдарювання сприяє завoюванню ним цiльoвoгo сeгмeнту ринку, щo 

забeзпeчує пiдприємствo прибуткoм. Управлiння маркeтингoвoю дiяльнiсть 

залeжить вiд визначeнoї мeти дiяльнoстi сiльськo& гoспoдарськoгo 

пiдприємства, тoму вимагає тoчнoгo планування, квалiфiкoванoгo i 

eфeктивнoгo аналiзу та кoнтрoлю. У сучасних умoвах швидкoгo рoзвитку 

iннoвацiй, науки та тeхнoлoгiй успiшним є тe сiльськoгoспoдарськe 

пiдприємствo, якe гнучкo i адаптивнo рeагує на нeпeрeдбачуванi змiни 

маркeтингoвoгo сeрeдoвища. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ В  

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Розглянуто вплив стилю керівництва на ефективність управління 

організацією. Визначено основні властивості впливу на ефективне управління, 

вплив ролі керівника на лідерство та його ефективність управлінської 

діяльності. 

Ключові слова: ефективність стилю управління; управління; стилі 

керівництва; синтетична теорія лідерства; маркетингові стратегії 

Здійснення ефективної діяльності підприємства, виготовлення і випуск 

продукції, яка б була конкурентоспроможною на зарубіжних, зокрема 

європейських ринках, залежить не тільки від технічного оснащення 

підприємства, наявності сучасних технологій, чітко поставленої системи 

контролю якості продукції, маркетингових досліджень ринкового середовища, а 

й від кваліфікації співробітників підприємства, ефективного управління 

персоналом.  

Одним із сукупності складових підприємства, як цілісної 

виробничогосподарської системи, поряд з управлінням діяльності є управління 

персоналом [5]. В літературі можна зустріти інші варіанти структурування 

системи підприємства, але завжди виділяється кадрова складова, як основна 

частина системи управління. Зараз широко використовуються такі поняття, як: 

управління трудовими ресурсами, управління працею, управління кадрами, 

управління людськими ресурсами, управління людським фактором, кадрова 

політика, кадрова робота тощо, котрі так чи інакше відносяться до трудової 

діяльності людини та управлінню його поведінки на виробництві. Управління 
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персоналом набуває дедалі більшого значення як чинник підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, досягнення успіху в реалізації його 

стратегії розвитку. 

Робота керівника представляється як виконання управлінських функцій в 

системі «людина-людина». Це накладає свій відбиток на вибір стилю 

керівництва організації. Неможливо з високим ступенем імовірності 

прогнозувати управлінську діяльність, оскільки кожна особистість, на яку 

спрямовано керуючий вплив, по своєму унікальна, а її поведінка в просторі й 

часі залежить як від суб'єктивних, так і від об'єктивних факторів. Тому 

використовувати такий тонкий інструмент менеджменту, як стиль управління, 

треба з великою обережністю і на високому професійному рівні [4]. 

У процесі трудової діяльності формується деякий строго індивідуальний 

«почерк» керівника, дії якого повторити в деталях практично неможливо. При 

цьому слід мати на увазі, що не існує такого собі «ідеального» стилю 

керівництва, придатного для всіх випадків життя. Застосовувані керівником 

стиль або симбіоз стилів залежать не стільки від особистості і керівника, 

скільки від відповідної ситуації. 

Кожному зі сформованих методів керівництва адекватний цілком 

визначений стиль керування. Це значить, що кожний метод для своєї реалізації 

потребує в особистостях, що володіють конкретними якостями. Крім того, 

метод керування більш рухливий і чутливий до нових потреб у сфері 

управлінських відносин, ніж стиль керівництва. 

Єдність методів і стилю керівництва складається в тому, що стиль служить 

формою реалізації методу. Керівник з притаманним тільки йому стилем 

керівництва в своїй діяльності може використовувати різні методи управління. 

Таким чином, стиль керівництва – явище строго індивідуальне, тому що 

він визначається специфічними характеристиками конкретної особистості і 

відбиває особливості роботи з людьми та технологію прийняття рішення саме 

даною особистістю. Регламентується стиль особистими якостями керівника. 
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Виникнення поняття «стиль керівництва» і його вивчення пов’язане з 

дослідженнями німецького психолога К. Левіна [2]. 

У свою чергу, практична реалізація функцій, управління здійснюється за 

допомогою системи методів управління. Привести в дію організовану систему, 

щоб одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї керуючого 

органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти погодженого впливу, 

які й забезпечують досягнення поставлених цілей. Такі інструменти заведено 

називати методами управління. 

Методи управління — це способи впливу на окремих працівників і трудові 

колективи в цілому, які необхідні для досягнення цілей фірми (підприємства, 

організації) [5]. 

Сьогодні кожен керівник в процесі управлінської діяльності виконує свої 

обов'язки у властивому тільки йому стилі. Стиль керівництва виражається в 

тому, якими прийомами керівник спонукає колектив до ініціативного і творчого 

підходу до виконання покладених на нього обов'язків, як контролює результати 

діяльності підлеглих. Прийнятий стиль керівництва може служити 

характеристикою якості діяльності керівника, його здатності забезпечувати 

ефективну управлінську діяльність, а так само створювати в колективі особливу 

атмосферу, слугує розвитку сприятливих взаємин і поведінки. Ступінь, до якої 

управляючий делегує свої повноваження, типи влади, використовувані ним, і 

його турбота, перш за все про людські відносини або, перш за все, про 

виконання завдання – все відображає стиль керівництва даного керівника. 

Стиль керівництва – це система методів впливу керівника на підлеглих, 

також це особливості взаємодії керівника з колективом, що стабільно 

проявляються і формуються як під впливом об’єктивних і суб’єктивних умов 

управління, так і індивідуально-психологічних особливостей керівника [2].  

В психології управлінської діяльності розрізняють три основних стилі 

роботи: демократичний, автократичний і ліберальний (рис.1.1). 
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Рисунок 1 – Стилі управління 

 

Демократичний стиль роботи полягає в тому, що керівник спирається на 

своїх підлеглих, враховує їх думку, залишаючи за собою лише особисте 

рішення основних питань, але не виключає виявлення творчої ініціативи та 

активності, передбачаючи можливість делегування повноважень по вертикалі. 

Демократичний стиль керівництва прагне надати підлеглим самостійності 

відповідно до їх кваліфікації і функцій, які вони виконують, залучає до таких 

видів діяльності, як визначення цілей, оцінка роботи, підготовка та прийняття 

рішень, створює необхідні для виконання роботи передумови і справедливо 

оцінює зусилля, з повагою ставиться до людей і турбується про них [1]. 

Менеджер демократичного стилю добре знає переваги і недоліки підлеглих, як і 

свої, він уважно вислуховує заперечення відносно власної пропозиції за тими 

чи іншими питаннями, вважає нерозумним завжди наполягати на власному 

рішенні, не вважає для себе приниженням йти на поступки в інтересах справи. 

Він вважає, що конфлікти є закономірним явищем, прагне взяти з них користь 

для майбутнього, вивчаючи їх причину і сутність. 

Там де автократ діяв би наказом, вимагаючи беззаперечного виконання 

своїх вказівок, менеджер демократичного стилю одержує бажані результати 

через переконання виконавців у необхідності виконання поставлених завдань. 

У взаємовідносинах з підлеглими менеджер-демократ завжди проявляє 

тактовність, з розумінням відноситься до їх інтересів, широко використовує 

свої можливості впливати на них переконанням і психологічними прийомами. 

При здійсненні контролю їх діяльності акцентує увагу не стільки на додержан-

ня ними формальних приписів, скільки на реальні результати. 

Стилі 
управління

Демократичний Автократичний Ліберальний
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Менеджер демократичного стилю керівництва вважає своїм обов´язком 

постійно і широко інформувати підлеглих про стан справ у колективі. Це 

виховує у них почуття дійсних господарів. Демократичний стиль заохочує 

творчу активність підлеглих, сприяє створенню атмосфери взаємної довіри та 

співробітництва, в якій дисципліна трансформується у самодисципліну всіх 

працівників. Цей стиль не стає на перешкоді здійснення одноосібного 

керівництва і в ніякому разі не послаблює владу менеджера. Скоріш навпаки, 

його реальна влада і авторитет зростають, тому що він управляє людьми без 

натиску і прояву атрибутів адміністративного впливу, спираючись на їх 

здібності і рахуючись з їх достоїнством [1]. 

Автократичний (авторитарний) стиль характеризується тим, що при 

виконанні своїх функцій керівник має абсолютну владу, сам визначає способи 

та засоби досягнення загальної мети і прагне не допускати будь-яких змін 

усередині них. Вся інформація пропускається через керівника. Але при цьому і 

вся відповідальність за результати діяльності підлеглих повністю повинна 

лягати особисто на керівника [3]. Такий стиль керівництва звичайно 

реалізується лише в бюрократичних формах. Менеджер, який дотримується 

такого стилю догматичний, обов´язково вимагає підкорення людей своїй волі, 

не терпить заперечень і не прислуховується до іншої думки. Якщо і проводить 

наради, то тільки формально, тому що рішення у нього готові ще до неї. 

Критику не терпить і не визнає своїх помилок, але сам любить критикувати 

інших. Він вважає, що адміністративні покарання є кращим способом впливу на 

підлеглих з метою одержання високих трудових досягнень. Сам багато працює і 

заставляє працювати інших навіть у неробочий час. Часто іде на ризик, але 

виважено. 

Ліберальний стиль керівництва, навпаки, полягає в тому, що керівник не 

виявляє активності, і виконання тих або інших задач визначається прагненням 

підлеглих. Головна мета керівника при такому стилі керівництва – це уникнути 

конфліктів в колективі та з підлеглими. Ліберальний стиль керівництва в 
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своєму кінцевому вигляді реалізується в вигляді формально-канцелярного 

методу управління [3].  

Менеджер-ліберал мало втручається у справи підлеглих і взагалі не 

проявляє особливої активності у взаємовідносинах з іншими колективами. Він 

дуже обережний, тому що невпевнений у своїй компетентності, а звідси й у 

положенні в системі службової ієрархії. 

Як людина, він непослідовний у діях, легко піддається впливу оточуючих, 

схильний йти за обставинами і миритись з ними може без будь-яких важливих 

причин скасовувати прийняте раніше рішення. 

У взаємовідносинах з підлеглими менеджер-ліберал дуже ввічливий і 

доброзичливий, відноситься до них поважно, прагне допомогти у вирішенні їх 

проблем. Він завжди готовий вислуховувати критику та іншу думку, але 

переважно буває нездібним реалізувати підказані йому важливі думки. 

Недостатньо вимогливий до підлеглих. Не бажаючи псувати з ними 

відносини, часто уникає рішучих заходів, частше просить їх виконати ту чи 

іншу роботу. Ліберал здатний поступитися своїми ж принципами, якщо їх 

виконання загрожує його популярності в очах підлеглих. 

Для придбання авторитету він здатний надати підлеглим різні пільги, 

виплачувати незаслужені премії, дозволяти невиправдані службовими 

потребами відрядження та ін. Схильний дуже довго відкладати рішення 

важливих питань, рідко користується своїм правом говорити «ні», легко роздає 

нездійсненні обіцянки. Якщо підлеглий не проявляє бажання виконати його 

вказівку, то він скоріше сам виконає необхідну роботу, ніж змусить до цього 

недисциплінованого працівника. 

Сучасному рівню розвитку техніки, організації та економічних методів 

проведення виробництва в найбільшій мірі відповідає демократичний стиль 

керівництва. 

Методи управління –  це засоби та прийоми впливу керівника на колектив 

для більш повного використання можливостей, які є для вирішення 
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поставлених перед ним завдань. На колектив можна впливати двома основними 

способами: примусом та стимулюванням (мотивацією) [1]. 

У першому випадку колектив примушують виконувати те, що від нього 

потрібно, в другому – він практично сам виконує необхідне, оскільки в цьому 

зацікавлений. 

Управління фірмою (підприємством, організацією) спрямоване на людей, 

коло їхніх інтересів, передовсім матеріальних. Тому основою класифікації 

методів управління є внутрішній зміст мотивів, якими керується людина у 

процесі виробничої чи іншої діяльності. За своїм змістом мотиви діяльності 

можна поділити на матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. 

Відповідно до цього розрізняють економічні, соціально-психологічні та 

організаційні методи управління діяльністю підприємств. 

Усі названі методи управління діяльністю підприємств органічно 

взаємозв'язані й використовуються не ізольовано, а комплексно. Проте 

провідними треба вважати саме економічні методи. Організаційні методи 

створюють передумови для використання економічних методів. 

Соціально-психологічні методи доповнюють організаційні та економічні й 

утворюють у сукупності необхідний арсенал засобів управління діяльністю 

підприємства, будь-якого суб'єкта підприємницької чи іншої діяльності. 

Кожний метод має свої певні особливості, які зображені на рис. 2. 

1. Економічні методи управління – це такі методи, які реалізують 

матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах (будь-якій іншій 

діяльності) через використання товарно-грошових відносин. Ці методи мають 

два аспекти реалізації. 

Перший аспект характеризує процес управління, зорієнтований на 

використання створеного на загальнодержавному рівні економічного сегмента 

зовнішнього середовища [28].  

Суть першого аспекту: 

– формування системи оподаткування суб'єктів господарювання; 
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– визначення дійової амортизаційної політики, яка сприяла б оновленню 

(відтворенню) матеріальних і нематеріальних активів підприємства; 

– встановлення державою мінімального рівня заробітної плати та пенсій. 

2.Соціально-психологічні методи управління реалізують мотиви соціальної 

поведінки людини. Адже рівень сучасного виробництва, зростання 

загальноосвітнього і професійно-кваліфікаційного рівня працівників 

зумовлюють суттєві зміни в системі ціннісних орієнтацій та структурі мотивації 

трудової діяльності людей. Традиційні форми матеріального заохочення 

поступово втрачають свій пріоритетний стимулюючий вплив. 

Усе більшого значення набувають такі чинники, як змістовність і творчий 

характер праці, можливості для прояву ініціативи, суспільне визнання, 

моральне заохочення тощо. Тому розуміння закономірностей соціальної 

психології та індивідуальної психіки працівника є необхідною умовою 

ефективного управління виробництвом чи будь-яким іншим видом діяльності 

[2]. 

Другий аспект економічних методів управління зв'язано з управлінським 

процесом, орієнтованим на використання різноманітних економічних важелів, 

таких як фінансування, кредитування, ціноутворення, штрафні санкції тощо [2]. 

Практична реалізація соціально-психологічних методів управління 

здійснюється за допомогою різноманітних засобів соціального орієнтування та 

регулювання, групової динаміки, розв'язання конфліктних ситуацій, гуманізації 

праці тощо. 

1. Організаційні методи управління базуються на мотивах примусового 

характеру, їхнє існування й практичне застосування зумовлене 

заінтересованістю людей у спільній організації праці. Організаційні методи 

управління – це комплекс способів і прийомів впливу на працівників, 

заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі 

керівництва. Усі організаційні методи управління поділяють на регламентні й 

розпорядчі. 
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Рисунок 2 – Особливості методів управління 

Отже, стиль керівництва – цілісна система засобів комунікації керівника з 

підлеглими, необхідна для реалізації функцій управління у певних умовах 

діяльності колективу. При управлінні організацією керівник не може 

використовувати тільки один усталений стиль керівництва, він змушений 

постійно вносити зміни у сформований вже стиль відповідно до ситуації. 

оптимальним сам по собі не може бути жоден з основних або навіть проміжних 

стилів керівництва. оптимальним може бути лише динамічний стиль, що 

змінюється зі зміною ситуації і об’єктів управління. У свою чергу, методи 
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менеджменту є результатом реалізації функцій управління, тобто механізм 

управління кожною організацією в процесі його діяльності повинен створити 

всі необхідні засоби впливу на керовану систему. 
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Швидкий розвиток сучасного світу, науково-технічного прогресу, зміни в 

економічній структурі, затяжна пандемія коронавірусу Covid-19, а також 

повномасштабне вторгнення росії на територію України  - мали суттєвий вплив 

на господарську діяльність будь-якого господарюючого суб’єкта в нашій країні.  

Велика кількість об’єктів бізнесу в різних сферах вимушено зупинили 

свою роботу. Така ситуація призвела до загострення конкуренції між 

підприємствами, котрі мають можливість працювати, що стало ще більшим 

поштовхом для формування їх конкурентоспроможності та визначення 

конкурентних переваг. Саме тут головним конкурентним пріоритетом є 

раціональне матеріально-технічне забезпечення, завдяки якому відбувається 

зменшення витрат, а також  зростання фінансових результатів господарської 

діяльності підприємства. 

Таким чином, матеріально-технічне забезпечення підприємства — це 

комплекс планово-оперативних заходів щодо забезпечення виробничих та 

інших господарських потреб підприємства сировиною, матеріалами, 

напівфабрикатами, інструментами та іншими видами матеріальних ресурсів. 

Під матеріальними ресурсами розуміють сукупність основних і допоміжних 

матеріалів, покупної продукції та напівфабрикатів, палива, енергії, 

інструментів, запасних частин тощо [3]. 

Від того, наскільки швидким буде відновлення роботи бізнесу, залежить 

також пожвавлення економіки країни. Уряд прогнозує падіння ВВП України 

щонайменше на 35% за підсумками року.  

Більш песимістичний прогноз надає Світовий банк: українська економіка 

впаде через війну на 45%, а загальні збитки з урахуванням майбутніх періодів 

можуть перевищити 1 трлн доларів.  
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Однак було б несправедливо сказати, що за останні місяці не трапилось 

жодних позитивних змін.  

Важливим поштовхом для відновлення економічної діяльності бізнесу 

стали такі  рішення наших західних партнерів, як скасування мит і квот на 

український експорт ЄС та низкою інших країн, підписання "транспортного 

безвізу" з ЄС, включення української енергосистеми до об’єднаної 

енергосистеми Європи та старт торгівлі електроенергією, запрошення для 

України приєднатися до конвенції NCTS щодо спрощення формальностей у 

торгівлі товарами ("митний безвіз", який запрацює вже наприкінці 2022 

року).[6]. 

Подальший розвиток подій буде залежати не лише від ситуації на фронті, 

але й від того, наскільки адаптивним буде бізнес та суспільство, і наскільки 

прозоро та ефективно співпрацюватиме бізнес та влада.[6]. 

Ефективне управління матеріально-технічним забезпеченням займає одне з 

найважливіших процесів в діяльності суб’єкта господарювання. Адже 

результати діяльності підприємства істотно залежать від своєчасного 

забезпечення всіх його виробничих підрозділів високоякісними матеріально-

технічними ресурсами необхідної номенклатури й асортименту в повному 

обсязі. А це, насамперед, зумовлює ритмічну роботу з виробництва і продажу 

продукції, ефективне використання засобів праці та персоналу, отримання 

прибутку. Отже, доцільно визначити основні завдання даного процесу (рис.1).  

Також слід зазначити, що кожне підприємство має правильно планувати 

матеріально-технічні ресурси. Перш за все, їх потрібно мати достатньо, щоб 

завершити виробничу програму. При цьому витрачати їх слід досить економно. 

Але надмірна економія може призвести до значного погіршення якості 

продукції, а створення надлишкових запасів – до нераціонального 

використання ресурсів, вилучення з оборотних коштів та зниження 

ефективності їх використання, що вплине на кінцеві результати діяльності 

підприємства. 
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Не менш важливим процесом на підприємстві є раціональна організація 

матеріально-технічного забезпечення. Це визначає роль і значення матеріально-

технічного забезпечення в системі управління виробництвом підприємства [1]. 

Розробка плану матеріально-технічного забезпечення підприємства 

відбувається в чотири етапи: 

1. Аналіз ефективності використання матеріально-технічних ресурсів у 

звітному році. 

 
Рисунок 1- Основні завдання матеріально-технічного забезпечення 

Джерело: узагальнено автором на основі [2] 

вивчення джерел забезпечення матеріальними ресурсами 
 

визначення потреби підприємств та їхніх структурних підрозділів у 
матеріальних ресурсах 

організація доставки матеріальних ресурсів до місця споживання 
 

раціональне та економне використання матеріальних ресурсів 

розробка шляхів поліпшення використання місцевої сировини й 
матеріалів, відходів виробництва 

організація правильного зберігання матеріальних цінностей 

оптимізація обсягів постачання матеріально-технічних ресурсів 

розробка економічно обґрунтованих нормативів запасів, контроль за 
їхнім станом 

запобігання утворенню понаднормативних і надмірних запасів 
цінностей та ін. 
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2. Розробка плану на основі виробничої програми, завдань на 

впровадження нового обладнання та проведення експериментальних робіт, 

змінених норм витрати матеріалів і промислових запасів. 

3. Аналіз ринку сировини, обладнання; оцінка можливості їх виготовлення 

на підприємстві або закупівлі; прийняття рішень про придбання окремих видів 

ресурсів. 

4. Розробка плану закупівель [5]. 

Підприємства під час своєї роботи застосовують транзитну та складську 

форми постачання. 

При транзитній - підприємства отримують сировину та матеріали 

безпосередньо від підприємств-виробників. Використання цієї форми є 

економічно виправданим у випадках, коли потреба в матеріалах і сировині на 

даний момент дорівнює або перевищує транзитну ставку [4]. 

Отже, на мою думку, матеріально-технічне забезпечення є одним з 

головних інструментів, що робить підприємство конкурентоспроможним в 

умовах динамічного розвитку сучасного стану економіки. Адже від 

своєчасності надходження ресурсів залежить весь виробничий цикл 

підприємства, а в подальшому його прибуток та розвиток. Наостанок хочу 

зазначити, що негативний вплив війни на економіку відчує не тільки Україна, 

але й країни, що не втягнені у війну безпосередньо. Тому саме матеріально-

технічне забезпечення набуває все більшого значення та пріоритетності у 

вирішенні завдань. Наостанок хочу зазначити, що негативний вплив війни на 

економіку відчує не тільки Україна, але й країни, що не втягнені у війну 

безпосередньо.  
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процесу, а саме: попередження професійного вигорання вчителів та якість 

надання освітніх послуг. Проаналізовано та узагальнено дані профілактичних 

заходів щодо попередження професійного вигорання працівників освіти. 

Ключові слова: педагогічні працівники, професійне вигорання, продуктивність, 

емоційна виснаженість, зниження особистих досягнень. 

У сучасному суспільстві відбувається значна кількість соціально-

економічних змін, які впливають на ефективність педагогічної діяльності, 

зокрема, якість навчання залежать як від професійної підготовки викладача, так 

і від його особистісного благополуччя та збереження психічного здоров'я. 

Разом з тим, професія педагога є одним із найбільш інтелектуально та емоційно 

напружених видів професійної діяльності. З боку соціуму до педагогів більшою 

мірою, ніж до представників інших професій типу «людина-людина», часто 

висуваються підвищені вимоги до якості діяльності в умовах заниженої 

соціальної та матеріальної оцінки праці. Педагоги частіше відчувають почуття 

внутрішньої емоційної спустошеності внаслідок необхідності постійних 

контактів з іншими людьми. 

Аналіз наукових праць дає змогу вважати, що більшість авторів 

визначають емоційне вигорання як синдром, що розвивається на тлі хронічного 

професійного стресу та призводить до зниження емоцій та сил людини. 

Дослідження проблеми професійного вигорання знайшло своє відображення у 

роботах багатьох науковців, зокрема, Главацької О., Джексона С., 

Киселиці О.М., С. Максименка, Маслач  Х., Сантози А.Д., Сірохи Л.В. та їн. 

Метою статті є аналіз рівня,  дослідження психологічних чинників й умов 

профілактики професійного вигорання працівників освіти. 

Педагогічні працівники витрачають багато зусиль та енергії, щоб 

встановити довірливі стосунки з учнями, колегами по роботі, керівництвом 

закладу освіти, а також щоб зберігати спокій та управляти власними емоціями у 

діловому спілкуванні. Вимоги до особистості педагога, що самореалізується у 

різних сферах життя суспільства, постійно зростають у міру розвитку та 

ускладнення соціальних умов життя. Від ефективності праці вчителя та його 
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особистісних якостей багато в чому залежить психічне здоров'я дітей, майбутнє 

суспільства. Зважаючи на це, проблема профілактики і подолання професійного 

вигорання працівників освіти залишається досить актуальною.  

Як відомо, професійна діяльність серйозно впливає на всі сторони життя 

людини та розвиток особистості. У професійному житті навіть успішного 

фахівця періодично виникають так звані кризи професійного розвитку, 

викликані розбіжністю особистості з професією. Після тривалого часу 

виконання однієї і тієї ж діяльності будь-який працівник неминуче переростає 

нормативно схвалювані способи здійснення професійних функцій, що 

призводить до необхідності пошуку нових перспектив професійного 

зростання. Пошук нових форм та способів самореалізації неминуче призводить 

до суперечності з реальністю, що породжує внутрішній конфлікт та веде до 

кризи розвитку особистості. 

Дженсен М. Т. та Солгейм О. професійне вигорання розглядають, з одного 

боку, як стан і визначається як емоційне, розумове та фізичне виснаження через 

тривале емоційне навантаження, а з іншого боку – як процес і розуміється як 

професійна криза, пов'язана із роботою в цілому [3, с. 372]. 

Зокрема, Маслач Х. та Лейтер М. описали вигорання як стан фізичного 

емоційного виснаження, який виникає на фоні стресу. Через це з’являється 

негативна самооцінка, відразливе ставлення до роботи, втрата взаєморозуміння 

з колегами  [7, с. 353-356]. 
Безперечним є той факт, що за ступенем напруженості навантаження 

педагогічного складу в середньому більше, ніж у інших професіоналів, які 

безпосередньо працюють з людьми. Серед професійних стресових ситуацій 

вчителя можна виділити такі: недисциплінованість учнів, непередбачені 

конфлікти в колективі, надмірний тиск з боку адміністрації, перевантаженість 

різними дорученнями, які не входять до професійних обов'язків вчителя, 

нерозуміння з боку батьків учнів, дефіцит часу для сім'ї, відсутність свого 

кабінету чи належного технічного оснащення.  
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Крім того, причинами стресу можуть стати особистісні особливості 

вчителя: зайва емоційність у поєднанні з залежністю від думки оточуючих, 

перфекціонізм. Усі названі фактори можуть призвести до тривалого та 

руйнівного стресу, заснованого на підвищеній внутрішній емоційній напрузі 

[11, с. 302]. 

Слід зауважити, що синдром вигорання може розвиватися як у вчителів з 

великим стажем роботи, так і у молодих педагогів, які тільки починають свою 

професійну діяльність. Високий рівень вигорання вчителів з великим стажем 

обумовлений тривалим впливом професійних стресів, а молоді вчителі – 

входженням у нову професійну сферу. 

Загалом аналіз робіт, присвячених вивченню професійного вигорання, та 

результати власних емпіричних досліджень дозволили виявити низку 

об'єктивно існуючих протиріч, що зумовлюють актуальність проблеми 

вигорання працівників освіти: 

– з одного боку, зростає роль особистості педагога у формуванні 

освітнього середовища, з іншого боку, педагоги з професійним вигоранням не 

можуть бути успішними фасилітаторами ідеї розвитку гармонійної особистості; 

– з’являється необхідність профілактики та корекції професійного 

вигорання педагогів, проте, не впливаючи на всю систему формування 

взаємовідносин особистості, неможливо досягти сталої самореалізації, тим 

самим знижуючи рівень професійного вигорання. 

Варто зазначити, що робота педагога є стресовою, незалежно від того, чи 

це приватний заклад, державна школа, дитячий садок, початкова освіта, середня 

освіта, звичайний потік або спеціальна освіта. Шкільний клімат можна 

визначити як психологічні та соціальні фактори, в яких вчителі навчають і 

виконують свої робочі обов’язки. Аспекти шкільного клімату, такі як класна 

кімната, рольові конфлікти вчителів, зовнішній контроль, підтримка однолітків 

та інші аспекти є критично важливими. Педагоги  не будуть задоволені своєю 

роботою і можуть ставитися до своєї діяльності неоднозначно, якщо ці аспекти 

не сприятливі.  
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Професійне вигорання – процес поступовий. Згідно з дослідженнями, 

можна виділити три можливі стадії вигорання педагога (рис.1). 

 
 

Сучасна система освіти вимагає від педагога, як професіонала, швидкості 

та точності його дій та належного рівня сформованості його емоційної 

сфери. Педагог, як суб'єкт виховно-освітнього процесу, впливає на особистість 

дитини через призму сформованості своєї актуально-цілісної сфери, тому, якщо 

вона схильна до емоційного вигорання, то потребує не тільки 

психотерапевтичної допомоги, а й набуття конструктивних навичок 

саморегулювання. 

Вважаємо, що професійні та особисті характеристики слід вивчати 

одночасно в організаційному середовищі. Організаційні фактори ризику 

виникнення професійного вигорання виокремимо в межах п’яти важливих 

областей професійної діяльності: 

1. Робоче навантаження – є одним із найбільш обговорюваних джерел 

вигорання та найбільш очевидно пов’язане з виснаженням. Дисбаланс у 
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Рисунок 1 – Можливі стадії вигорання педагогічних працівників 
[10] 
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найпростішому випадку може виникнути через численні вимоги та обов’язки, 

які виконуються через брак ресурсів. 

2. Контроль – вказує на те, наскільки працівник має автономію щодо своєї 

роботи.  

3. Винагорода – відображає позитивний відгук і визнання, будь-то 

фінансове, соціальне чи те й інше. Невідповідність тут означає відсутність 

позитивного відгуку про роботу. 

4. Спільнота – відображає якість соціальної синергії (особисті стосунки та 

взаємодія в команді) у роботі з колегами, менеджерами та клієнтами, в нашому 

випадку з учнями. 

5. Цінності – відображають прагнення, мотивацію та ідеали людини в 

роботі. Дисбаланс виникає, коли існує конфлікт між особистими та 

організаційними цінностями [6, с. 63]. 

Професійна діяльність педагога передбачає наявність певних знань, 

педагогічних умінь та, звичайно, особистісних якостей, що дозволяють 

зменшити емоційну напругу, але й повністю її позбутися неможливо.  

Слід зауважити, що наслідки емоційного вигорання педагогів можуть 

виявлятися у різних сферах: 

- міжособистісні наслідки виявляються у професійних, сімейних 

відносинах, а саме у конфліктах з колегами, адміністрацією, вихованцями та 

батьками, у дратівливості та емоційній виснаженості; 

- настановні наслідки виявляються у негативних установках стосовно 

дітей, роботи взагалі, колективу, себе особисто, які призводять до зниження 

лояльності працівників; 

- поведінкові наслідки можуть виражатися як на рівні одного 

співробітника, так і на рівні всієї установи: педагог вибирає неконструктивні та 

неадекватні ситуації моделі поведінки, викликаючи тим самим наростання 

напруженості навколо себе і, як наслідок – зниження якості роботи та 

міжособистісної взаємодії, потреба у вживанні психоактивних речовин; 
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- психофізіологічні наслідки знаходять вираження у розладах 

психосоматики, які можуть виявлятися як у вигляді виснажливого головного 

болю, так і у формі безсоння. Можливі наслідки вигорання мають вплив на 

психологічний комфорт у педагогічному колективі, ефективність навчально–

виховного процесу, загальний стан здоров'я власний та учнів. 

Беручи до уваги вищезазначене, вважаємо за необхідне виділити основні 

напрямки профілактики професійного вигорання педагогічних працівників 

(рис. 2). 

 
 

Отже, варто зробити висновок про те, що професійна діяльність педагога 

визнається як одна з найбільш емоційно напружених. Це пов’язано з великою 

кількістю непередбачуваних і неконтрольованих комунікативних ситуацій, із 

нерегламентованим режимом роботи, з високою мірою особистої 

відповідальності педагога, з неможливістю отримати однозначні підтвердження 

ефективності своєї діяльності тощо. Високий рівень синдрому професійного 

вигорання негативно позначається на психологічному та соматичному здоров'ї 

педагогів, на взаєминах з учнями та на якості виконуваної педагогічної 
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Рисунок 2 – Профілактика емоційно-професійного вигорання 
педагога 
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діяльності. Профілактика та мінімізація професійної деформації емоційного 

стану педагога потребує системного підходу на різних етапах діяльності.  
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У статті розкрито сучасні особливості використання соціально-психологічних 

факторів  в практиці управління колективом на сучасному етапі розвитку, 

проаналізовано актуальні проблеми розвитку управління колективом, 

запропоновано шляхи їх вирішення. Розглянуто сучасний досвід використання 

прогресивних соціально- психологічних факторів управління колективом.  

Ключові слова: соціально-психологічні фактори, управління колективом, 

сучасний менеджмент на підприємстві, соціальна відповідальність, психологія 

управління. 

Постановка проблеми. За умов нових соціальних викликів та 

перманентного розвитку конкурентного середовища швидкого поширення 

набувають новітні інструменти управління. Зміни, що відбуваються в 

управлінській діяльності сучасних підприємств, створюють можливість їх 

імплементації та вдосконалення на підприємствах, що функціонують в 

складний час. 

Аналіз досліджень. Дослідженню природи, особливостей застосування 

соціально-психологічних факторів управління присвячені праці Баклицького І. 

О., Дуткевич Т.В., Герхардт M., Фрей Д., Фішер П., Орбан-Лембрик Л. Е., 
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Рульєва В. А., Ходаківського Є. І., Сазонова Т. О., Воронова О. І. та інших. Всі 

дослідники схиляються до того, що соціально-психологічні фактори є 

важливими методами управління, а в умовах невизначеності та нестабільності – 

найдієвішими. Вони є системотворчими; одночасно комплексними та 

індивідуалізованими; головне – передбачають застосування ситуаційного 

підходу щодо їх застосування. Даному аспекту менеджменту, на наш погляд, 

приділено недостатньо уваги. 

Мета статті. Узагальнення теоретико-методичних положень і розробка 

практичних рекомендацій щодо використання соціально-психологічних 

факторів управління персоналом для посилення згуртованості колективу через 

формування сприятливого соціально-психологічного клімату. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах життєдіяльності 

людини при визначенні чинників впливу на її трудовий потенціал з’явилися 

нові аспекти, на які раніше не зверталась суттєва увага. До цих чинників, в 

першу чергу, відноситься соціально-психологічний клімат в колективі, який 

визначає якісний аспект міжособистісних стосунків робітників, що виявляються 

у сукупності внутрішніх (психологічних) умов, які сприяють або 

перешкоджають їх продуктивній спільній діяльності і всебічному розвитку 

особистості у колективі.  

Якість і продуктивність праці робітників в колективі залежать не тільки 

від організації їх діяльності, оснащеності засобами виробництва, умов праці, а й 

від рівня групового розвитку, міжособистісних стосунків, психологічної 

сумісності, згуртованості, стилю керівництва на всіх рівнях. Часто високі 

результати колективу забезпечують товариська взаємодопомога 

дружелюбність, взаємовиручка, переважання позитивних емоцій, простота у 

взаємовідносинах.  

Отже, соціально-психологічний клімат в колективі визначають як стан 

міжособистісних стосунків працівників, що можуть змінюватися. Динаміка цих 

змін зумовлена як детермінантами зовнішнього плану (матеріально-технічні, 

організаційно-управлінські умови), так і особливостями безпосередньої 
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взаємодії працівників (тобто відображенням і розумінням міжособистісних 

відносин). 

Соціально-психологічний вплив на персонал охоплює систему різних 

способів і прийомів роботи з трудовим колективом з метою задоволення 

соціальних потреб людини, її всебічного професійного розвитку, підвищення 

трудової активності всередині колективу та забезпечення ефективної діяльності 

загалом. 

Таким чином, до групи соціально-психологічного впливу відносяться всі 

методи, які мають психологічний і моральний вплив на особистість робітника в 

колективі, такі як: 

– вміння і прагнення керівника спонукати трудовий колектив до діяльності, 

застосування широкого спектра роботи з персоналом; 

– групування і розстановка персоналу з урахуванням психотипів і 

особливостей характеру і темпераменту кожного робітника; 

– демократичний стиль управління, що дозволяє залучати робітників до 

розробки і реалізації різних проектів з метою формування почуття 

прихильності до спільної праці; 

– активна політика стимулювання і мотивації персоналу; 

– політика задоволення індивідуальних духовних потреб трудового 

колективу, орієнтація на соціальні та етичні норми; 

– надання соціального захисту (забезпечення соціальним пакетом, надання 

різних бонусів, пільг та ін.)  

Соціально-психологічні методи управління об'єднують неформальні 

способи впливу на персонал з урахуванням інтересів і поведінки кожної 

особистості в трудовому колективі з метою поліпшення трудових взаємин і 

задоволення соціальних і психологічних потреб. При цьому, об'єктом даного 

впливу, як правило, виступає трудовий колектив організації [1]. 

Ефективне управління колективом передбачає використання комплексу 

як соціологічних, так і психологічних методів. 

Способи психологічного впливу є найважливішими складовими 
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психологічних методів управління. Вони узагальнюють необхідні і дозволені 

законодавчо прийоми психологічного впливу на персонал для координації дій 

робітників в процесі спільної виробничої діяльності. 

Позитивними способами впливу виступають, перш за все, спонукання, 

комплімент, похвала, порада та ін. Негативні способи впливу: вимога, заборона, 

обман очікувань, осуд та ін. [2]. 

Розроблюючи рекомендації щодо застосування соціально-психологічних 

факторів управління, слід враховувати специфіку даних факторів і їх 

орієнтованість на створення ефективної трудової діяльності як важливого 

механізму продуктивності праці в сучасних умовах розвитку ринкових 

відносин. Впровадження соціально-психологічних факторів в практику 

управління колективом підприємства надасть ряд позитивних характеристик: 

1. Робота над зниженням рівня конфліктності. 

2. Підвищення задоволеності працею кожним працівником організації. 

3. Створення атмосфери довіри і взаєморозуміння в колективі. 

4. Стимулювання трудової діяльності за допомогою орієнтації на 

досягнення цілей організації, організація виконання спільних колективних 

завдань. 

5. Формування у працівників почуття впевненості, взаєморозуміння і 

причетності організації. 

6. Досягнення принципів рівності, справедливої оцінки трудової 

діяльності, політика в області обміну знаннями та досвідом. 

7. Застосування демократичного стилю управління з наданням 

можливості робітникам брати участь у вирішенні важливих завдань [3]. 

Соціально-психологічні аспекти управління засновані на використанні 

соціальних і психологічних механізмів управління. Специфіка даних аспектів 

полягає в аналізі індивідуальних особливостей кожного працівника, який 

входить в трудовий колектив. Саме ці індивідуальні особливості, зокрема 

грамотний підхід управління, показують, як впливають соціально-психологічні 

методи управління на ефективність роботи всіх підрозділів підприємства. 
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Соціально-психологічне управління колективом – це, перш за все, 

сукупність основних способів впливу на міжособистісні та між групові 

відносини, що виникають в процесі трудової діяльності в колективі, а також 

механізм впливу на соціальні процеси, які відбуваються в трудовому колективі. 

Застосування соціально-психологічних факторів в управлінні колективом 

можливе за умов гнучкості менеджерів, розуміння ними внутрішнього світу 

людини і особливостей її психології. Це сприяє застосуванню найефективніших 

форм активізації колективу. 

Для ефективного застосування соціально-психологічних факторів 

управління необхідно володіти інформацією про міжособистісні та групові 

стосунки в трудових колективах, здібності й риси характеру кожного 

працівника, психологічну сумісність членів колективу, їхні симпатії та 

антипатії, вплив стилю керівництва на морально-психологічний клімат у 

трудових колективах тощо. Врахування всіх соціально-психологічних та 

індивідуальних особливостей працівників сприяє розвитку соціальних ресурсів 

організації, її можливостей, необхідних для ефективного виконання поточних 

завдань і досягнення її цілей. 

Соціально-психологічні способи і прийоми дії на процес формування і 

розвитку колективу, процеси, що протікають усередині нього засновані на 

використанні соціально-психологічних механізмів, що діють в колективі. 

Соціально психологічні фактори, перш за все, відрізняються своєю 

мотиваційною характеристикою, що визначає напрям дії. Серед способів 

мотивації виділяють: навіювання, переконання, наслідування, залучення, 

примушування, мотивація.  

Цілями застосування соціально-психологічних факторів є забезпечення 

соціальних потреб людини, що ростуть, його всесторонньо гармонійний 

розвиток і підвищення на цій основі трудової активності особи та ефективної 

діяльності колективу. Видаючи розпорядження, керівник розраховує не тільки 

на виконання, але й на наявність у підлеглого бажання це виконати. Оскільки 

наявність бажання – свого роду гарант ефективного виконання. Відсутність 
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взаєморозуміння між керівником і підлеглим є однією з основних причин 

неякісної роботи.  

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Під впливом 

соціально-психологічних факторів в управлінні формуються суспільна 

свідомість, психологічні зв’язки в колективі, сумлінне відношення до праці. 

Психологічний стан працівника може сприяти підвищенню продуктивності й 

ефективності праці, і навпаки, може знижувати трудову активність персоналу. 

Соціально-психологічні фактори управління персоналом базуються на знанні 

основ соціології і психології, завдяки чому дозволяють ефективно впливати на 

людей: на їх працездатність, мотивацію і, як наслідок, на успіх діяльності 

медичного закладу в цілому. 
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Богдан Шевчук  

здoбувaч ocвiтньoгo cтупeня «бaкaлaвр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут ДТEУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ 

 

У стaттi проаналізовано сутність діяльності фермерських господарств. 

Визначено особливості управління господарською діяльністю у фермерських 

господарствах. Розглянуто шляхи удосконалення правового регулювання 

менеджменту господарської діяльності фермерського господарства. 

Ключoвi слoвa: фермерське господарство, управління фермерським 

господарством, виробничий менеджмент, економічний механізм управління. 

Ринкова трансформація аграрного сектора вітчизняної економіки, 

спрямована на підвищення його ефективності та конкурентоспроможності, 

сприяла відродженню інституту приватної власності на селі, становленню 

аграрного підприємництва, появі нових організаційно-правових форм 

господарювання. Значення аграрного підприємництва посилюється та набуває 

нового змісту в умовах глобалізації ринку продовольства й загострення на цій 

основі міжнародної конкуренції. Врахування при цьому вітчизняного та 

світового досвіду, а також застосування системного підходу є запорукою 

цілеспрямованої і послідовної інтеграції України до світового економічного 

простору. Наявність ряду проблем економічного, організаційного та 

соціального характеру вимагає створення сприятливих умов, що забезпечать 
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сільськогосподарським товаровиробникам можливість адаптації до 

динамічного ринкового середовища.  

Дослідження проблем відтворення і раціонального використання 

виробничих ресурсів та управління в господарській сфері в аграрній сфері 

(зокрема, у фермерських господарствах) постійно перебуває в центрі уваги 

вчених-аграріїв. Значний внесок у розроблення цих проблем зробили В.В. 

Россоха, В.П. Горьовий, А.М. Артеменко, В.К. Збарський. Ці вчені комплексно 

розглядають проблематику розвитку фермерства на основі використання його 

потенціалу.  

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є аналіз особливостей управління 

господарською діяльністю у фермерських господарствах. 

Фермерське господарство - самостійний суб’єкт господарювання, який є 

специфічною формою вільного підприємництва, заснованого на принципах 

економічної вигоди. Фермерське господарство самостійно займається своєю 

господарською діяльністю. Основним видом діяльності у такому суб’єкті 

господарювання є виробництво та реалізація товарної сільськогосподарської 

продукції з метою отримання прибутку та розширення виробництва. 

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про фермерське господарство» фермерське 

господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили 

бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її 

переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, 

наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення 

фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, 

особистого селянського господарства, відповідно до закону. 

Фермерська діяльність як різновид підприємницької діяльності 

здійснюється за наступними принципами:  

- вільного вибору господарської діяльності;  

- добровільності залучення майна та коштів юридичних осіб та громадян 

до здійснення сільськогосподарської діяльності;  
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- самостійності у визначенні напрямів діяльності, ціноутворення, виборі 

постачальників ресурсів і споживачів вироблюваної продукції;  

- залучення матеріальних, фінансово-економічних, технічних, кадрових, 

природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонене законом;  

- вільного розпорядження прибутками;  

- майнової та інших видів відповідальності за наслідками своєї 

сільськогосподарської діяльності. 

Варто зауважити, що сільськогосподарське виробництво має свої 

особливості, які слід враховувати при побудові і організації функціонування 

системи управління. Тут економічний фактор відтворення тісно пов’язаний з 

природнім. На результати господарювання впливають природні умови, які 

правомірно віднести до слабо контрольованих факторів. Діяльність органів 

управління зводиться не до прямого впливу на природні фактори, а до 

прогнозування їх стану і адаптації до несприятливих умов виробництва.  

Природні фактори у сільському господарстві значною мірою визначають 

ритм та інтервали виробництва. У зв’язку із сезонністю виробництва для 

сільського господарства характерна нерівномірність у використанні праці та 

засобів виробництва. Тому для виконання робіт у напружені (пікові) періоди у 

сільському господарстві треба мати значні резервні потужності.  

Сільське господарство характеризується просторовою розосередженістю, 

що має велике значення для встановлення ступеня централізації управління. 

Для прийняття оперативних управлінських рішень керівники виробничих 

підрозділів (відділів, бригад, ферм) повинні мати більшу самостійність, ніж 

керівники інших галузей народного господарства.  

При організації управління потрібно також враховувати особливу роль 

землі, як головного засобу виробництва, багатогалузевий характер спеціалізації 

господарств, різноманітність виробничих операцій, високу мобільність знарядь 

виробництва на багатьох сільськогосподарських роботах, можливість 

відтворення і господарствах частини засобів виробництва, наявність різних 

форм власності. 
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Вітчизняні теорія та практика управління суб’єктами господарювання в 

аграрній сфері свідчать про те, що найбільш ефективне управління 

фермерськими господарствами можливе лише за умови дотримання принципів 

управління та розробки відповідних методів управління й методології 

формування функцій, організаційної структури і системи управління в цілому. 

Економічний механізм управління створюється для реалізації конкретних 

цілей господарюючого суб’єкта та являє собою сукупність принципів, методів, 

інструментів менеджменту, а також адміністративних, правових, економічних 

важелів, стимулів та органів управління. Механізм управління займає 

найважливіше місце у системі управління конкурентоспроможністю 

сільськогосподарської продукції фермерських господарств.  

Організаційно-економічний механізм управління господарською 

діяльністю фермерського господарства - складова економічного і частина 

господарського механізму, яка відображає сукупність організаційних, 

фінансових та економічних методів, способів, форм, інструментів та важелів, за 

допомогою яких здійснюється регулювання організаційно-технічних, 

фінансово-економічних та виробничо-технологічних процесів з метою впливу 

на результат діяльності підприємства.  

Механізм управління складається з низки зіставних частин, які 

взаємодіють між собою. Серед них слід виділити принципи, методи та важелі, 

що націлені на виконання запланованих цілей та показників підприємства. 

Система керування аграрним фермерським господарством являє собою сутність 

механізмів управління, або іншими словами - систему більш конкретного рівня 

відповідно до загальної системи управління. Вся система управління наведена 

через взаємодію 2-х блоків.  

Перший блок ототожнює механізм управління виробництвом та 

господарські аспекти. Головним завданням цього блоку є виконання 

запланованих показників підприємства. Наступний блок системи керування 

господарством проявляє себе через: організаційні аспекти, інструментальний 

апарат, механізми процесного та ціленаправленого управління. 
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Основою сучасного вдосконалення системи управління є розробка 

принципів управління, уточнення структури, функцій, процесів управління та 

перебудова економічного механізму управління конкурентоспроможністю 

продукції.  

Для ефективного управління фермерським господарством необхідно 

створити організаційно-економічний механізм управління, який забезпечить 

надійне функціонування системи. 

Господарство, що націлене на ефективну діяльність, повинне створити 

умови для великої кількості взаємопов’язаних прав та обов’язків, які у свою 

чергу будуть контролювати один одного. За рахунок використання даної 

системи може бути досягнуто раціональні використання фондів підприємства, 

що у свою чергу позитивно вплине на рентабельність [2, с. 144]. Формування 

системи управління фермерського господарства має відповідати вимогам, які 

забезпечують:  

- задоволення ринкового попиту на продукцію;  

- оптимізацію витрат на виробництво продукції задля підвищення 

маржинальності;  

- самостійність підприємства у виборі заходів для здійснення своєї 

діяльності;  

- оперативність тактичних корегувань діяльності задля відповідності 

вимогам ринку;  

- використання сучасних технічних переваг задля оптимізації процесів 

діяльності. 

В свою чергу, удосконалення виробничого менеджменту у фермерських 

господарствах лежить у площині використання внутрішніх резервів та 

максимальної адаптації до умов зовнішнього середовища, що дозволяє їм 

витримувати конкуренцію з іншими підприємствами такого ж типу.  

У зв’язку з цим можливо стверджувати, що формування системи 

управління фермерських господарств повинно відповідати вимогам, що 

забезпечують:  
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− орієнтацію виробництва на попит, потреби ринку (на запити 

конкретних споживачів);  

− постійне прагнення до підвищення ефективності виробництва й 

одержання оптимальних результатів з меншими витратами;  

− господарську самостійність, що забезпечує свободу прийняття рішень 

тим, хто несе відповідальність за кінцеві результати діяльності організації або її 

структурних підрозділів;  

− гнучкість, здатність здійснювати поточне коригування цілей і програм 

у залежності від стану кон’юнктури ринку;  

− забезпечення взаємозв’язку між матеріальними, фінансовими, 

інформаційними та трудовими потоками підприємства; визначення вимог до 

якості продукції, транспортування, попитом, споживанням;  

− використання сучасної інформаційної бази з комп’ютерною технікою 

для різноманітних розрахунків при прийнятті обґрунтованих і оптимальних 

рішень. 
Таким чином, організаційно-економічний механізм управління 

господарською діяльністю фермерського господарства - складова економічного 

і частина господарського механізму, яка відображає сукупність організаційних, 

фінансових та економічних методів, способів, форм, інструментів та важелів, за 

допомогою яких здійснюється регулювання організаційно-технічних, 

фінансово-економічних та виробничо-технологічних процесів з метою впливу 

на результат діяльності підприємства. Вдосконалення системи управління 

фермерськими господарствами, яке передбачає реалізацію цілеспрямованих 

управлінських дій на рівні господарюючих суб’єктів, не може забезпечити 

повноцінного ефекту за умови вжиття неефективних методів державного і 

громадського управління. 

Списoк викoристaних джeрeл 

1. Артеменко А.М. Організаційно-економічні основи розвитку 

фермерських господарств : монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2018. 272 с. 



698 
 

2. V.V. Bokovets, N.L. Zamkova, N.M. Makhnachova Assessment of the 

effectiveness of enterprise management componentsin modern conditions. Scientific 

Bulletin of Polissia. 2017. No 4. P. 27-32. 

3. Збарський В.К., Горьовий В.П., Артеменко А.М. Ефективність 

функціонування фермерських господарств: навч. посіб. К.: ННЦ ІАЕ, 2018. 450 

с. 

4. Лупенко Ю.О. Перспективні форми організації господарської діяльності 

на селі: наукова доповідь. К. : ННЦ «ІАЕ», 2019.  114 с. 

5. Махначова Н.М. Раціональне використання трудових ресурсів на 

сільськогосподарському підприємстві: теоретичний аспект. Глобальні та 

національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 480–481. 

6. Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. Особливості управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційного 

процесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 

Економічні науки. 2016. Вип. 17. Част. 3. С. 55-57 

7. Організаційно-економічний механізм управління господарською 

діяльністю у фермерських господарствах. URL:  https://dspace.dsau.dp.ua/  

8. Росоха В. В. Формуваня і розвиток виробничого потенціалу аграрних 

підприємств: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2019. 444 с. 

 

УДК 339.138:331.548:378(045) 

Вікторія Шуневич 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

EVENT-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти подієвого 

маркетингу та розроблення заходів подієвого характеру як інструменту 

https://dspace.dsau.dp.ua/


699 
 

профорієнтації закладу вищої освіти. З’ясовані характеристики 

маркетингових заходів подієвого спрямування, за допомогою яких організація 

встановлює безпосередній контакт між закладом освіти та потенційними 

студентами. Запропоновано рекомендації для просування бренду закладу 

освіти, у т.ч. заходи подієвого характеру, що забезпечить зростання 

конкурентоспроможності закладу освіти на регіональному ринку. 

Ключові слова: подієвий маркетинг, просування, бренд, 

конкурентоспроможність, профорієнтація, заклад вищої освіти. 

В реаліях сучасного світу та конкурентної боротьби однією з 

найважливіших вимог ефективного існування закладу вищої освіти на ринку є 

організація та проведення маркетингових заходів, завдання яких є поєднання в 

цілісну подію повідомлення, часу, місця й атмосфери, які дозволять 

абітурієнтам результативно засвоювати призначену для них інформацію. 

В закордонній і українській теорії event-маркетингу використовуються 

одразу два визначення: «подієвий менеджмент» і «подієвий маркетинг», що 

позначають різні, але в рівній мірі необхідні складові в організації спеціальних 

заходів. Дослідженню event-маркетингу присвячені численні праці таких 

вчених, як Герасимов С., Тульчинський Г., Лохіна Т., Мелентєва Н., Бичун Ю., 

Сирош В., Сондер М.; Назимко А., Новікова М. та ін. 

Сучасний ринок освітніх послуг розвивається дуже швидкими темпами в 

міру збільшення кількості навчальних закладів. Споживачі (абітурієнти) 

постійно отримують велику кількість інформації з приводу вступу, 

спеціальностей, умов прийому та обрання омріяної професії, що призводить до 

зниження результативності використання уже всім відомих засобів 

маркетингових комунікацій. Тому більш продуктивнішим способом, який дасть 

змогу закладам вищої освіти відгукнутися і вплинути на переконання сучасного 

вступника є Event-маркетинг (подієвий маркетинг). [5] 

З точки зору використання Event-маркетингу закладами вищої освіти його 

можна охарактеризувати як маркетинг подій, що передбачає систематичну 

організацію заходів з метою презентації освітніх послуг та закладу в цілому для 
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того, щоб з допомогою емоційного впливу підсилити увагу цільової аудиторії 

до послуг закладу вищої освіти. 

Залежно від формату і мети заходу відбувається позиціонування як 

закладу освіти, так і його того чи іншого виду освітньої послуги. Причому, це 

відбувається продуктивніше, ніж при застосовуванні звичайних засобів 

маркетингових комунікацій. [7] 

Вид та формат подій є досить великим: від традиційної прес-конференції, 

семінарів, тренінгів та майстер-класів — до масових концертів і тематичних 

фестивалів, від корпоративів — до міжнародних виставок. 

Визначають різні типи заходів, кожний з яких спрямований на залучення 

конкретного і відповідного сегмента цільової аудиторії, будь-то потенційні 

вступники, їх батьки, випускники, роботодавці, фірми, підприємства, установи 

та організації, органи державної влади, а також регіональні структури, які 

мають безпосереднє відношення до розповсюдження освітніх послуг.[3] 

Event не відбувається сам по собі. Він планується цілеспрямовано, щоб 

служити визначеній потребі. Перед ним може стояти наступна мета: [2] 

− безпосередній ефект (надходження від реалізації приуроченої до 

event продукції); 

− вплив на конкретних людей (засоби інформування, освітні послуги); 

− забезпечення всебічної поінформованості про об'єкт (місце, будівля, 

приміщення). Залучення уваги людей до заходу або об'єкта. Сюди ж 

відноситься і поїздка на місце заходу; 

− ініціювання проєкту, залучення учасників, спонсорів, стейкхолдерів 

та громадськості, їх мотивування; 

− перенесення позитивного ставлення event на об'єкт. 

Першочергові цілі, в свою чергу, обумовлюють другорядні цілі, заходи та 

критерії. Типовими цілями другого плану є: забезпечення високої чисельності 

учасників, досягнення високої активності відвідувачів, широке висвітлення 

засобами масової інформації. 
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За допомогою event-маркетингу організації намагаються створити собі 

образ, імідж закладу освіти, та спродукувати у вступників позитивне ставлення 

до освітніх послуг, що вони виробляють. Заходи систематизуються за чотирма 

факторами: тип маркетингового середовища; характер взаємодії учасників; 

масштаби цільової аудиторії, маркетингові задачі. [1] 

Таблиця 1 – Диференціація заходів event-маркетингу [4] 
Критерії класифікації Види заходів Форми заходів 

Тип маркетингового 
середовища  

Політичні 
Корпоративні 
Соціальні 
Культурні 
Спортивні 
Наукові 

Мітинг, демонстрація 
Виставка, презентація 
Благодійний концерт 
Концерти, фестивалі 
Спортивні змагання, збори 
Семінари, конференції 

Характер взаємодії 
учасників 

Формальні/неформальні Залежать від типу 
маркетингового середовища 

Масштаби цільової аудиторії  Міжнародні 
Державні 
Корпоративні  
Мікрозаходи 
Заходи, що закріплюють 
досягнутий результат 

Саміт, конференція 
Офіційне свято 
Промоакція, вечірка 
Ділова зустріч 
Наукова конференція, 
корпоративний захід 

Маркетингові задачі Заходи, направлені на 
кардинальні зміни 

Презентація нового 
продукту 

 

Від так, спланований event може бути як строго академічним (бізнес-

зустріч, наукова конференція, підписання меморандумів про співпрацю з 

іншими закладами освіти) чи діловою (зустрічі, підписання меморандумів про 

співпрацю з іншими закладами освіти, виставки, турніри, конкурси), так і 

розважальною (концерти, шоу, фестивалі – як місцевого, так і регіонального 

рівня) чи інформативною (день народження закладу вищої освіти, 

представлення нового освітнього продукту, дні відкритих дверей, форуми) 

тощо. [2] 

Головна прерогатива будь-якого освітнього заходу — встановлення 

безпосереднього контакту між закладом вищої освіти та цільовим споживачем 

(вступником), створення між ними емоційного зв’язку. 

Event-маркетинг в закладі вищої освіти має ряд властивостей, які можна 

легко охарактеризувати за допомогою матриці SWOT-аналізу.  
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Таблиця 2 – Матриця SWOT-аналізу для освітнього event-маркетингу [3] 
Можливості Переваги 

− ефективно вибудовує емоційний зв’язок 
між ЗВО і цільовим споживачем; 

− дозволяє забезпечити максимальну 
залученість учасників в процес заходу, що 
викличе їх лояльність в майбутньому; 

− припускає використання інших елементів 
масової комунікації, таких як реклама, PR 
і BTL; 

− можливість організації прямих контактів 
за рахунок прив’язки їх до заходів, що 
проводяться. 

− має довгостроковий ефект;  
− ненав’язливість, має присутнім елемент 

розваги;  
− мінімізація витрат ЗВО шляхом співпраці 

з іншими організаціями; 
− економить до 30% бюджету;  
− підвищена сприйнятливість аудиторії; 
− продукція пов’язана із соціальним явищем 

і отримує конкурентні переваги. 

Загрози Недоліки 
− при непрофесіоналізмі та в організації та 

підготовці заходів, існує ризик швидко 
набриднути цільовій аудиторії; 

− невідповідність заходу цільовій аудиторії; 
− відсутність маркетингової стратегії; 
− зменшення числа заходів, що не 

припускають активності аудиторії. 

− незнання специфіки цієї області; 
− широкомасштабні національні рекламні 

кампанії приносять менший результат, ніж 
локальні заходи; 

− великі трудовитрати (фізичні, 
організаційні, творчі) 

 

Подієвий маркетинг може стати потужним комунікаційним інструментом 

для формування і підвищення лояльності споживача (в даному випадку 

вступника), так як впливає на емоційний рівень і сприяє формуванню 

довгострокових взаємин. Найбільш раціонально інтегрувати його в політику з 

підвищення лояльності, використовувати не в чистому вигляді, а в сукупності з 

іншими інструментами. [8] 

Встановлено, що якщо подієвий маркетинг організований правильно, 

підібрана відповідна події цільова аудиторія, то ефект не змусить себе довго 

чекати. За допомогою грамотно проведеного подієвого маркетингу можна не 

тільки підвищити пізнаваність закладу вищої освіти, стимулювати прихід 

вступників до закладу, збільшити прихильність абітурієнтів, їх батьків, 

організацій та стейкхолдерів до освітніх послуг закладу, а й прищепити 

аудиторії лояльність до бренду інститут – епіцентру event-маркетингу. [2] 

Організація ефективного заходу в закладі освіти – це серйозна праця, що 

складається з великої кількості етапів: 1) визначення ідеї; 2) з’ясування події, 

що має відбутися; 3) затвердження рішення про проведення і призначення 
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організаторів проєкту; 4) планування; 5) публічне оголошення про захід у всіх 

соціальних мережах та форумах; 6) підготовка та організація; 7) облаштування 

місця проведення, монтаж устаткування; 8) початок заходу – офіційне 

відкриття; 9) проходження події до завершення; 10) офіційне завершення. 

Варто наголосити, що підготовка та поширення прес-анонсу; створення та 

підтримка сторінки події у мережі Фейсбук, Інстаграм та Телеграм, фото, 

відеозапис, моніторинг відгуків про захід мають велике значення, жодним 

елементом не варто нехтувати. Назва події повинна бути заманливою і від 

самого початку мотивувати всіх учасників. Якщо вона зацікавить − решту 

тексту будуть читати. Якщо ні − як би сучасно та креативно не склали 

рекламний текст, його вже можуть не прочитати і не запам'ятати. 

У системі комунікаційної діяльності закладів вищої освіти, можна 

виокремити такі заходи, що мають ознаку подієвості: ділові заходи 

(конференції, семінари, дебати/круглі столи, публічні слухання); спеціальні 

заходи (дні відкритих дверей, форуми, презентації, запуск проєкту, професійні 

свята/ювілеї, виставки/експозиції, екскурсії); навчальні, освітні (семінари, 

тренінги, майстер-класи); заходи для ЗМІ (прес-конференції, прес-тури, 

брифінги, інтерв’ю, виступи); корпоративні заходи (корпоративні свята, дні 

народження та ювілеї закладу освіти, урочисті церемонії, професійні свята).Такі 

події є інструментом профорієнтації закладу освіти, просування результатів 

інтелектуального виробництва та науково-дослідної діяльності закладу освіти. 

[5] 

У підготовці масштабних подій для залучення додаткових ресурсів та 

більшої аудиторії закладами освіти рекомендовано взаємодіяти з місцевими 

органами влади, освітніми та культурними організаціями, співпрацювати з 

різними сферами бізнесу регіону. 

При проведенні певних досліджень серед студентів та вступників, можна 

зробити висновок, що найбільш популярними івентами є свята та спортивні 

заходи. Наприклад, участь вступників у святах та концертних заходах ЗВО дає 

можливість ефективної профорієнтації. Спортивні змагання дозволяють 
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забезпечити безпосередній вплив на цільову аудиторію та встановлення прямих 

контактів. 

Маркетингові заходи забезпечують досягнення ЗВО таких маркетингових 

цілей: виділення на фоні конкурентів; активізація уваги цільової групи 

споживачів; оптимізація і зниження витрат на рекламу та просування освітніх 

послуг на ринку; посилення авторитету ЗВО; збільшення уваги до бренду 

університету; розвиток та закріплення відносин із ринком праці; створення 

умов для подальшого розвитку ЗВО. [7] 

Таким чином, маркетинг подій відповідає умовам сучасного ринку 

освітніх послуг, коли масова реклама перестає бути дієвою, а використовується 

індивідуальний підхід при просуванні освітніх послуг, направлений на 

конкретного споживача. Це один з дієвих інструментів формування 

позитивного ставлення до закладу вищої освіти. Подієвий маркетинг є 

універсальним інструментом змін – як на рівні організації, так і на рівні ринку 

освітніх послуг, коли традиційна реклама не дозволена чи виявляється не 

ефективною. Перенасиченість ринку класичної реклами змушує заклади вищої 

освіти шукати нові шляхи контакту з цільовими аудиторіями, одним з таких 

способів стає подієвий маркетинг. На даний момент в Україні існують значні 

перспективи розвитку ринку івент-послуг для закладів вищої освіти, як 

інструменту просування брендів освітніх закладів, їх послуг. 

Список використаних джерел: 

1. Антоненко І. Івентивний маркетинг як інноваційний напрямок 

комунікаційної стратегії. URL: 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/191-194.pdf  

2. Гіндман Б. Еволюція подійного маркетингу. Дослідження, Harvard 

Business Review, 2018. 20 с. 

3. Дем'яновська Л. Посилення ролі event-маркетингу в сучасних умовах. 

URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12946/1/96_Dem_207-209_69.pdf  

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/191-194.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12946/1/96_Dem_207-209_69.pdf


705 
 

4. Павловська Л. Д. Імплементація наукових засад та перспективи 

досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої 

концепції їх розвитку. URL: http://eprints.zu.edu.ua/. 

5. Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М., Гевчук 

А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ 

«Меркьюрі-Поділля», 2019. 290 с. 

6. Телишевська Л.І., Птащенко О. В. Інструменти інноваційного маркетингу 

в навчальному процесі. Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в 

Україні. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 

Харків: Харк. нац. ун-т будів. та архіт., 2017. С. 31-33. 

7. Станкевич І. В., Поліщук І. І., Борисевич Є. Г. Розвиток маркетингових 

досліджень задоволеності вимог стейкхолдерів організації на засадах 

методичного інструментарію управління якістю. БІЗНЕС-ІНФОРМ, №2. 2021. 

С.336-345. URL: 

https://biblio.suitt.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4089/Stankevych_Polishchuk_

Borisevych.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

8. Поліщук І. І. Формування лояльності цільової аудиторії закладу вищої 

освіти. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. №3. 

С.164–169. URL: http://ujae.org.ua/wp-

content/uploads/2022/07/ujae_2021_r03.pdf#page=164. 

 

УДК 331.005.95 

Кассія Яблонська 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

В статті доведено важливість стратегічного управління персоналом 

підприємства. Визначено основні завданнями розробки стратегій управління 
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здійснюється на основі розробки плану стратегічного управління 

підприємства, що включає конкретні задачі і заходи щодо виконання 

стратегії, терміни їх здійснення і відповідальних виконавців по кожній задачі, 

обсяг необхідних ресурсів. 

Ключові слова: стратегія; тактика; цілі; управління персоналом; людський 

капітал; персонал. 

Управління персоналом має ключове значення для успішної діяльності 

будь-якого підприємства. Для формування конкурентоспроможності на ринку 

та подальшого розвитку кожне підприємство повинне мати стратегію – 

особливий підхід, який воно застосовує для досягнення поставлених цілей. В 

свою чергу, для виконання стратегічних задач розробляється відповідна 

тактика, що описує конткретні дії, які має послідовно виконувати підприємство. 

У цих процесах ключова роль має бути відведена питанням формування 

кадрового потенціалу підприємства, а також розробкою та застосуванням 

ефективних методів управління персоналом. 

Функціонування підприємства неможливе саме по собі без персоналу або 

кадрів. Для здійснення ефективного управління підприємством необхідно знати 

його теоретичні основи, мати практичний досвід і вміти творчо 

використовувати теорію і практику, тобто володіти мистецтвом управління. У 

стратегічному управлінні персоналом як об’єкт управління розглядаються 

«змістовні» характеристики персоналу (знання, навички, здібності, соціальний 

статус, норми поведінки та цінності, професійно-кваліфікаційні, ієрархічні та 

демографічні структури) [2]. Ці характеристики, носієм яких він є, виражають з 

точки зору довгострокової перспективи потенціал персоналу організації. Окрім 

того, об’єктом стратегічного управління є і технології управління персоналом 

(технології реалізації трудового потенціалу, відтворення та розвитку 

персоналу). У сукупності вони утворюють трудовий потенціал організації [3]. 

Аналіз наукової літератури, у якій досліджуються питання пошуку 

ефективних методів управління персоналом підприємства в цілому, свідчить 

про те, що головною задачею кожного підприємства є забезпечення 
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необхідного  менеджменту, який дозволяє управляти системним розвитком 

конкретного підприємства на підставі послідовних управлінських рішень. 

Стратегія управління персоналом (кадрова стратегія) також являє собою: 

специфічний набір основних принципів, правил та цілей роботи з персоналом 

конкретизованих з урахуванням організаційного та кадрового потенціалу, а 

також типу кадрової політики; курс дій у відповідності до виробничих відносин 

співробітників підприємства, який дозволяє досягти реалізації основних цілей 

підприємства.  

Стратегія управління персоналом визначається і як сукупність 

взаємопов’язаних управлінських процесів, що логічно випливають один з 

одного при стійкому зворотному зв’язку і взаємному впливі кожного процесу 

на всі інші процеси та на їх сукупність в цілому. Стратегію управління 

персоналом розглядається і як підсистема стратегії організації, яка 

представлена у вигляді довгострокової програми дій по реалізації концепції 

використання і розвитку потенціалу організації з метою забезпечення її 

стратегічної конкурентної переваги. 

Стратегія управління персоналом, дає можливість підприємству оцінити 

сильні та слабкі сторони кадрового потенціалу з точки зору конкурентних 

переваг; оцінити можливості та загрози з боку зовнішнього середовища; 

створити базу для розподілу трудових ресурсів; визначити альтернативні дії чи 

комбінації дій стосовно формування та ефективного використання кадрового 

потенціалу [6]. 

Основними завданнями розробки стратегій управління трудовими 

ресурсами, є: допомога підприємству в досягненні його цілей; ефективне 

використання трудового потенціалу робітників; забезпечення підприємства 

висококваліфікованими та зацікавленими працівниками; стимулювання до 

найбільш повного задоволення працею за рахунок врахування персональних 

побажань; розвиток та підтримання якості життя – відчуття значущості 

власного вкладу працівника в ефективну діяльність підприємства; забезпечення 

дисципліни; покращення умов оплати праці та стимулювання працівників 
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(аналіз робочих місць, проведення розподілу персоналу на категорії, розробка 

форм і систем оплати праці, розробка компенсаційного пакету, організація 

процесу оцінки ефективності працівників, контроль ротацій робітників); 

постійне удосконалення форм та методів управління кадрами на основі 

впровадження сучасних науково-обґрунтованих, у тому числі комп’ютерних, 

технологій роботи з персоналом, уніфікації документації з діловодства; 

організація захисту життя та здоров’я працівників підприємства; можливість 

чіткого контролю за процесом управління трудовими ресурсами. Стратегічне 

управління персоналом може протікати ефективно тільки в рамках системи 

стратегічного менеджменту, яка забезпечує формування стратегії управління 

персоналом, її реалізацію та контроль за цим процесом. 

Напрями розробки стратегії управління персоналом мають охоплювати 

такі питання: бачення місії та завдань підприємства; визначення перспективної 

потреби в персоналі; пошук зовнішніх і внутрішніх джерел для відбору 

працівників; визначення особливостей такого відбору та пріоритети щодо 

найму персоналу; вибір методів оцінки його діяльності та визначення 

пріоритетів розвитку на засаді цієї оцінки; розробка шляхів соціалізації та 

адаптації персоналу; методи стимулювання праці та форми заохочення 

працівників; розробка критеріїв вимірювання інтенсивності реалізації обраних 

заходів та за необхідності – корегування визначених напрямів [6]. 

Формування відповідної кадрової стратегії, її реалізацію та контроль за 

цим процесом забезпечує стратегічне управління персоналом, базування якого 

на принципах системного підходу дає змогу розглядати його як систему, що 

складається з сукупності складових взаємозалежних та взаємодіючих 

підсистем, та означає ув’язування конкретних рішень у межах підсистем з 

урахуванням їхнього впливу на всю систему в цілому, аналіз і прийняття 

рішень у відношенні персоналу з урахуванням зовнішнього та внутрішнього 

середовища, позитивних моментів існуючої практики інших підприємств та 

загального напряму розвитку підприємства. 
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Отже, стратегічне управлінням персоналом це комплексна система, що 

забезпечує формування конкурентоспроможного кадрового потенціалу, його 

розвиток і раціональне використання за умови своєчасного й адекватного 

реагування на зміни навколишнього середовища, що дозволяє підприємству 

розвиватися та досягати довгострокових цілей. Стратегія управління 

персоналом підприємства є найважливішим елементом системи управління 

персоналом підприємства, на підставі якого формуються стратегічні напрями 

управління персоналом підприємства, які конкретизуються в заходах кадрової 

політики підприємства [6]. 

Реалізація стратегії управління персоналом здійснюється на основі 

розробки плану (програми) стратегічного управління персоналом підприємства, 

який включає конкретні задачі і заходи щодо виконання стратегії, терміни їх 

здійснення і відповідальних виконавців по кожній задачі, обсяг необхідних 

ресурсів (фінансових, матеріальних, інформаційних та ін.). Важливим 

стратегічним інструментом формування стратегії управління персоналом 

підприємства є маркетинг персоналу. Головне значення якого полягає в тому, 

що на підставі дослідження ринку праці дозволяє чітко визначити вимоги до 

персоналу, його потреби в процесі професійної діяльності та забезпечити 

задоволення цих вимог і потреб більш ефективними, ніж у конкурентів, 

способами [6].  

Розробка плану стратегічного управління персоналом підприємства 

дозволяє, використовуючи різні інструменти стратегії управління персоналом, 

досягти поставлених цілей. Заключними етапами процесу формування стратегії 

управління персоналом є коректування розробленої стратегії і, при 

необхідності, перехід до альтернативних планів розвитку персоналу, а також 

оцінка результатів реалізації стратегії.  

Критеріями вибору стратегії можуть бути обсяги ресурсів, які призначені 

для її реалізації, часові обмеження, наявність достатнього кадрового потенціалу 

і деякі інші. В цілому вибір стратегії ґрунтується на сильних сторонах 

підприємства і розробці заходів, що посилюють можливості підприємства в 
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конкурентному середовищі за рахунок переваг у сфері управління персоналом. 

Інструментами реалізації стратегії управління персоналом є кадрове 

планування, сучасні програми розвитку персоналу, у тому числі його навчання і 

кар’єрне просування, соціальні пільги, мотивація і винагорода [6].  

Процес реалізації стратегії управління персоналом зачіпає, як правило, 

працівників багатьох структурних підрозділів підприємства, починаючи з 

крупних виробничих підрозділів і закінчуючи невеликими групами робочих і 

службовців, бригадами. І в цьому значенні всі керівники всіх рівнів є 

виконавцями стратегії в рамках своїх повноважень і відповідальності по 

відношенню до своїх підлеглих, а всі працівники служби управління 

персоналом є учасниками цього процесу. 

Отже, формування і реалізація стратегії управління персоналом є складним 

і відповідальним етапом розвитку підприємства, результати якого значною 

мірою визначають стратегічні переваги підприємства, перспективи подальшої 

діяльності. Логічним результатом і головною метою стратегічного управління 

персоналом є забезпечення підприємства якісним кадровим потенціалом, який 

відповідає потребам підприємства та його можливостям у досягненні 

стратегічних переваг. 
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УДК: 331:15 

Олeксaндрa-Мaрiя Ягольник 

здoбувaч ocвiтньoгo cтупeня «бaкaлaвр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут ДТEУ 

СAМОМEНEДЖМEНТ ЯК ОСНОВA УСПIШНОГО РОЗВИТКУ 

ПIДПРИЄМСТВA 

У стaттi розглянуто тaкi поняття як сaмомeнeджмeнт як зaсiб покрaщeння 

упрaвлiнської прaцi, процeс сaморозвитку особистостi,  профeсiйний 

сaморозвиток, eфeктивнiсть сaморозвитку мeнeджeрa, здaтностi 

особистостi до сaморозвитку, визнaчeння особистої eфeктивностi 

спiвробiтникiв нa основi комплeксної звaжeної оцiнки їх профeсiйних, особових 

хaрaктeристик. 

Ключовi словa: кeрiвник, підприємство, сaмомeнeджмeнт, функцiї 

сaмомeнeджмeнту, eфeктивнiсть.  

Постановка проблеми. Вмiлe кeрувaння пeрсонaлом пiдприємствa, 

орiєнтовaнe нa мaксимaльнe використaння його творчого, дiлового, 

профeсiйного, розумового потeнцiaлу є головною умовою розвитку будь-якого 

пiдприємствa нeзaлeжно вiд розмiру тa сфeри дiяльностi. Кeрiвники 

пiдприємствa повиннi усвiдомлювaти, що спiвробiтники є вaжливим 

iнструмeнтом в конкурeнтнiй боротьбi пiдприємствa нa ринку. Одночaсно з цим 
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повинно бути присутнiм усвiдомлeння, що розвиток тa посилeння 

конкурeнтних позицiй пiдприємствa нa ринку є нeможливим бeз розвитку 

пeрсонaлу тa окрeмих спiвробiтникiв. Сaмe вiд внeску кожного прaцiвникa, 

нeстaндaртностi, рeзультaтивностi, eфeктивностi тa iнновaцiйностi його дiй 

зaлeжить кiнцeвий рeзультaт дiяльностi пiдприємствa, рiвeнь eфeктивностi його 

aдaптaцiї до мiнливих тa склaдних умов турбулeнтного зовнiшнього 

сeрeдовищa, в кому воно функцiонує. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Oснoву для рoзвитку дoслiджeнь сaмoмeнeджмeнту нa рiвнi вирoбничoгo 

кoлeктиву ствoрюють прaцi бaгaтьoх зaрубiжних i вiтчизняних учeних, якi 

вивчaли рiзнi aспeкти цьoгo явищa. Тaких як Aлбaсoвa Л., Бабчинська О., 

Бoндaрeнкo Г., Вудкoк М., Зaйвeрт Л., Кoлпaкoв В., Крeдiсoв A., Лiнмaн Д., 

Лукaшeвич М., Фрeнсiс Д., Хрoлeнкo A., Шaпoвaл М.,  Яшкiнa Н. тa iн.  

Мeтою дaного дослiджeння є обгрунтувaння основних тeорeтичних зaсaд 

сaмомeнeджмeнту. 

Суспiльнi прoцeси, щo вiдбувaються в дeржaвi, зумoвили нaгaльну пoтрeбу 

в прoфeсiйнo пiдгoтoвлeних фaхiвцях, якi здaтнi eфeктивнo прaцювaти в 

сучaсних умoвaх. Прoцeси гумaнiзaцiї тa дeмoкрaтизaцiї суспiльствa вимaгaють 

пiдвищeння вимoг дo рiвня упрaвлiнськoї культури кeрiвникiв пiдприємств, 

устaнoв тa oргaнiзaцiй [1].  

Сьoгoднi вiдмiчaється пiдвищeний iнтeрeс нaуки дo рoзвитку духoвнoгo 

пoтeнцiaлу oсoбистoстi, прoвoдяться дoслiджeння, цiль яких – спoнукaти 

iнтeрeс, дo цiлeспрямoвaнoгo рoзвитку нaвикiв сaмoeфeктивнoстi, 

сaмoрoзвитку, сaмoудoскoнaлeння тoщo. Oдним з фaктoрiв, щo сприяє 

рeaлiзaцiї життєвих цiлeй є вoлoдiння нaвикaми сaмoмeнeджмeнту, пiд яким 

рoзумiється здaтнiсть людини oргaнiзoвувaти свoю життєдiяльнiсть тaк, щoб 

чiткo рoзплaнoвувaти свiй рoбoчий тa вiльний чaс, eфeктивнo упрaвляти свoїми 

рeсурсaми, тoбтo вмiти їх нaбувaти, збeрiгaти, рoзвивaти тa рaцioнaльнo 

викoристoвувaти. [2] 
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Прoфeсiйнa дiяльнiсть зaймaє oдну з oснoвних чaстин життя кoжнoї 

людини. Вiдпoвiднo, прирoднiм є прaгнeння, щoб ця дiлянкa принoсилa 

внутрiшнє зaдoвoлeння, спoкiй, впeвнeнiсть, успiх тoщo. Сaмoмeнeджмeнт у 

сфeрi прoфeсiйнoї дiяльнoстi виступaє як нaбiр упрaвлiнських впливiв, 

спрямoвaних нa сeбe, як нa дiяльнiсний суб’єкт, з мeтoю прoвeдeння чiткoї 

сaмooргaнiзaцiї, рoзпoдiлу влaсних рeсурсiв, чaсу для дoсягнeння пoстaвлeних 

цiлeй [2]. 

В цiлому сaмомeнeджмeнт як iнструмeнт мотивaцiйного мeнeджмeнту 

пiдприємствa є сукупнiстю зaходiв тa пiдходiв, спрямовaних нa пiдвищeння тa 

розвиток потeнцiaлу прaцiвникiв пiдприємствa як головної пeрeдумови його 

успiшного функцiонувaння нa ринку, якi у своїй сукупностi формують пeвнi 

концeпцiї [1]. 

Гoлoвнa мeтa сaмoмeнeджмeнту пoлягaє в тoму, щoб мaксимaльнo 

викoристoвувaти oсoбистi мoжливoстi, усвiдoмлeнo упрaвляти хoдoм свoгo 

життя (сaмoвизнaчaтися) й пeрeбoрювaти зoвнiшнi oбстaвини як нa рoбoтi, тaк i 

в oсoбистoму життi. Кoжнiй людинi взaгaлi, й oсoбливo тiй, кoтрa гoтує сeбe дo 

рoбoти мeнeджeрa, нaсaмпeрeд нeoбхiднo вмiти пeрeтвoрити ситуaцiю, для якoї 

типoвa нeвпoрядкoвaнiсть дiй, зумoвлeнa зoвнiшнiми oбстaвинaми, у ситуaцiю 

цiлeспрямoвaних i здiйснeнних зaвдaнь.  

Тeорeтичнe пiдґрунтя сaмомeнeджмeнту стaновлять зaкони i 

зaкономiрностi упрaвлiння зaгaлом, узaгaльнeнi у принципaх упрaвлiння тa 

сaмоупрaвлiння. Нaйвaжливiшi принципи, врaхувaння яких зaбeзпeчить дiєвiсть 

сaмомeнeджмeнту: нaуковiсть, eфeктивнiсть, збaлaнсовaнiсть, опeрaтивнiсть, 

aдaптивнiсть, комплeкснiсть, систeмнiсть, гaрмонiйнiсть.  

У зв'язку з тим, що сaмомeнeджмeнт спрямовaний нa досягнeння 

рiзномaнiтних цiлeй особистостi й охоплює бeзлiч рiзних aспeктiв профeсiйного 

тa особистого життя, у рaмкaх сaмомeнeджмeнту вчeнi тaкож видiляють його 

окрeмi нaпрями: упрaвлiння чaсом (time-management), стрeсмeнeджмeнт, 

кaр'єрний мeнeджмeнт, мeнeджмeнт особистих обмeжeнь, упрaвлiння 

конфлiктaми, упрaвлiння сaморозвитком, упрaвлiння комунiкaцiями, 
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комaндний мeнeджмeнт, мeнeджмeнт спрaвляння врaжeння (impression 

management), рeсурс-мeнeджмeнт, лaйф-мeнeджмeнт. 

Сaмoмeнeджмeнт i сaмoмoтивaцiя - цe oднi з нaйвaжливiших мoмeнтiв нe 

тiльки в рoбoтi кeрiвникa, aлe тaкoж i в пoвсякдeннoму життi людини, який 

прaгнe дo дoсягнeння успiху. Вaжливo нe прoстo нaвчитися упрaвляти свoїм 

чaсoм, aлe тaкoж вирoбити в сoбi внутрiшнє бaжaння прaцювaти, oбумoвлeнe 

пeвними стимулaми. Функцiю сaмoмoтивaцiї нe вaртo нeдooцiнювaти. Чaсoм 

людини мoжe вибити з кoлiї, кoли oтoчуючi нe вiрять в йoгo успiх aбo ж 

свiдoмo зaнижують йoгo гiднoстi. Дaний жe мeхaнiзм пiдстьoбує вaс дo 

пoдaльших дiй нeзaлeжнo вiд зoвнiшнiх oбстaвин [6]. 

Сaморозвиток мeнeджeрa полягaє в усвiдомлeннi i встaновлeннi своїх 

сильних i слaбких сторiн, подолaннi стeрeотипiв свiдомостi тa зовнiшнiх 

бaр’єрiв, розвитку нeобхiдних особистiсних якостeй, здобувaннi нових 

профeсiйних знaнь i вмiнь. Сaмовдосконaлeння мeнeджeрiв пiдприємствa є 

одним iз провiдних фaкторiв для успiху усiєї оргaнiзaцiї. Кeрiвництво 

оргaнiзaцiї мусить чiтко розумiти, що потрiбно зaохочувaти прaцiвникiв до 

влaсного розвитку, aджe цe бeзумовно привeдe до пiдвищeння eфeктивностi 

прaцi нa всьому пiдприємствi. 
Сaморозвиток спрямовaний, пeрeдусiм, нa сaмооргaнiзaцiю. У зaгaльному 

випaдку пiд сaмооргaнiзaцiєю розумiється фундaмeнтaльнe поняття, що вкaзує 

нa розвиток в нaпрямi вiд мeнш склaдних об'єктiв до склaднiших i 

впорядковaних форм оргaнiзaцiї рeчовини. У кожному конкрeтному випaдку 

сaмооргaнiзaцiя проявляється по-рiзному, цe зaлeжить вiд склaдностi i природи 

систeми, що вивчaється. 
В свою чeргу, можнa видiлити нaступнi функцiї сaмомeнeджмeнту є:  

– aнaлiз ситуaцiї, влaсних можливостeй, сил тa зaсобiв i формувaння нa цiй 

основi особистих цiлeй – функцiя «визнaчeння мeти;  

– пiдготовкa до рeaлiзaцiї цiлeй – розробкa плaнiв для мaксимaльно 

eфeктивного використaння чaсу – функцiя «плaнувaння; 
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 – вибiр пeршочeргових зaдaч i aльтeрнaтивних вaрiaнтiв дiй у мaйбутнiй 

дiяльностi – прийняття рiшeнь – функцiя «рiшeння;  

– строгe дотримувaння розпорядку дня й оргaнiзaцiя трудового процeсу – 

функцiя «оргaнiзaцiя i рeaлiзaцiя; 

 – контроль процeсу, пiдсумкiв, сaмоконтроль i сaмооцiнкa, a при 

нeобхiдностi – коригувaння цiлeй – функцiя «контроль» [2]. 

Пeрeрaховaнi функцiї пов’язaнi мiж собою зa допомогою нaскрiзної 

функцiї «iнформaцiя i комунiкaцiї», що присутня i нeобхiднa у всiх фaзaх 

зaзнaчeного процeсу. Отжe,кeрiвниковi нaвчaльного зaклaду вкрaй нeобхiдно 

бути обiзнaним у сaмомeнeджмeнтi. До нaйбiльш вaжливих пeрeвaг 

сaмомeнeджмeнту вiдносять: виконaння роботи з мeншими витрaтaми; крaщу 

оргaнiзaцiю прaцi; крaщi рeзультaти прaцi; змeншeння поспiху i стрeсiв; бiльшe 

зaдоволeння вiд роботи; вeлику мотивaцiю прaцi; пiдвищeння квaлiфiкaцiї; 

мeншу зaвaнтaжeнiсть роботою; змeншeння помилок при виконaннi 

функцiонaльних обов’язкiв; досягнeння життєвих i профeсiйних цiлeй 

нaйкоротшим шляхом. 

Вaрто зaувaжити, що особливiсть сучaсного погляду нa кeрiвникa як лiдeрa 

колeктиву полягaє в тому, що вiн розглядaється як носiй iнновaцiйної 

оргaнiзaцiйної культури, як основний iнiцiaтор послiдовних змiн в оргaнiзaцiї. 

Нaйвaжливiшi риси сучaсного кeрiвникa: профeсiонaлiзм, здaтнiсть вeсти зa 

собою колeктив, прaгнeння створювaти i пiдтримувaти хороший психологiчний 

клiмaт нeможливо бeз роботи нaд собою, бeз сaмомeнeджмeнту. Для 

зaбeзпeчeння склaдних, скоординовaних, eфeктивних дiй потрiбнi компeтeнтнi, 

високооргaнiзовaнi, нaполeгливi i смiливi кeрiвники, мeнeджeри. Вони повиннi 

мислити глобaльно, дiяти, орiєнтуючись нa мiжнaроднi стaндaрти. Для 

зaбeзпeчeння eфeктивної роботи мeнeджeр повинeн умiти використовувaти 

рiзнi iнструмeнти впливу нa виконaвцiв [6]. 

Повeдiнкa мeнeджeрiв повиннa вiдрiзнятися нaполeгливiстю, готовнiстю 

до сприйняття i пeрeдaчi iнформaцiї, рaцiонaльнiстю, груповою роботою, 

стaрaннiстю i точнiстю, чeснiстю, спрaвeдливiстю, гумором, прaгнeнням до 
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контaктiв, готовнiстю прaвильно рeaгувaти нa обґрунтовaнi зaпeрeчeння, a 

тaкож готовнiстю до прийняття рiшeнь, сaмокритичнiстю, сaмоконтролeм, 

впeвнeнiстю в мaнeрi повeдiнки, тaктовнiстю, повaгою до людeй, позитивним 

вiдношeнням до супeрництвa, орiєнтовaнiстю нa досягнeння постaвлeних цiлeй.  

Eфeктивнiсть – цe дiєвiсть, рeзультaтивнiсть зусиль, якi виробляють 

сприятливe врaжeння нa оточуючих. Eфeктивнiсть будь-якої соцiaльної 

систeми, включaючи оргaнiзaцiю, визнaчaється здaтнiстю зaбeзпeчувaти 

кiнцeвий рeзультaт влaсного функцiонувaння. Eфeктивнiсть – цe оцiночнe 

поняття, тiсно пов’язaнe з порiвнянням цiлeй, очiкувaнь i рeзультaтiв 

дiяльностi. Вонa тaкож пов’язaнa з порiвнянням витрaчeних рeсурсiв тa 

кiнцeвим рeзультaтом. Оцiнкa eфeктивностi дiяльностi мaє тaкi двi склaдовi:  

1) об’єктивнa (кiлькiснi тa якiснi покaзники роботи, рeзультaтивностi 

оргaнiзaцiї тa рiшeнь кeрiвництвa; нaявнi тeхнологiї оптимaльної дiяльностi 

щодо досягнeння конкрeтної мeти, мiжнaроднi тa нaцiонaльнi стaндaрти цiєї 

дiяльностi);  

2) суб’єктивнa (сприйняття упрaвлiнським лiдeром, пiдлeглими тa iншими 

зaцiкaвлeними особaми рeзультaтивностi зусиль щодо досягнeння цiлeй i 

вирiшeння зaвдaнь) [4]. 

Висновки. Тaким чином, сaмомeнeджмeнт – цe цiлeспрямовaнe тa 

послiдовнe зaстосувaння випробувaних нaукою i прaктикою мeтодiв i прийомiв 

мeнeджмeнту в повсякдeннiй життєдiяльностi для того, щоб нaйкрaщим чином 

використовувaти свiй чaс тa влaснi здiбностi, свiдомо кeрувaти плином свого 

життя, вмiло долaти зовнiшнi обстaвини як нa роботi, тaк i в особистому життi.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У статті  розглядається роль інноваційного розвитку підприємства. 

Викладені основні проблеми, які впливають на процеси управління інноваційним 

розвитком підприємства. Визначено сутність стратегії інноваційного 

розвитку та сутність інноваційної діяльності підприємства. 

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, 

управління інноваціями, інноваційний стиль, стратегія інноваційного розвитку. 
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В сьогоденні підприємству не вижити без інновацій, оскільки воно не буде 

конкурентоспроможним. Але потрібно ще й правильно ними керувати, щоб 

підприємство досягло своїх цілей, і надалі могло ефективно функціонувати. 

Питання удосконалення управління інноваційної діяльності на 

підприємстві вивчали такі автори, як Погребняк А. Ю.,  Ліннік І. М., Гуменний 

М., Тимофєєнко В. В.; Невмержицька С. М. та інші. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності управління інноваційною 

діяльністю на підприємстві. 

Інновації відіграють важливу роль у довгостроковій перспективі 

виживання підприємства, визначенні його успіху тавтриманні рівня 

конкурентоспроможності. Саме тому сучасні підприємства приділяють все 

більше уваги своєму інноваційному розвитку як одній з найважливіших 

складових частин економічного розвитку. 

Під інноваційним розвитком підприємства мають на увазі 

цілеспрямований безперервний процес здійснення інновацій в різних сферах 

його діяльності:виробництві, управлінні, фінансовій, маркетинговій тощо. При 

цьому головним орієнтиром виступає максимально повне задоволення потреб 

споживачів за допомогою реалізації досягнень науки у виробничому процесі з 

метою отримання максимального економічного, соціального або екологічного 

ефекту. Досягти цього без створення та налагодження безперервного процесу 

управління інноваціями неможливо. 

Отже, можна виділити такі основні проблеми, які впливають на процеси 

управління інноваційним розвитком підприємства:  

- обмеженість фінансування інноваційної діяльності підприємств;  

- відсутність у більшості підприємств сучасної бази для впровадження 

розробок через знос або відсутність необхідного обладнання, старіння кадрів; 

- наявність феномена опору інноваціям; 

- відсутність кадрів, здатних ефективно керувати інноваційним процесом; 

- недостатньо розроблена державна політика в області інновацій. 
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Своєвідображення управління інноваційним розвитком підприємства 

знаходить у відповідній інноваційній стратегії та інноваційній політиці, а також 

в ефективному управлінні поточною інноваційною діяльністю. У свою чергу, 

інноваційна діяльність підприємства залежить від наявності у нього необхідних 

ресурсів для проведення змін, кваліфікації співробітників, їх можливостей та 

готовності брати участь в інноваційних процесах. [2] 

Стратегія інноваційного розвитку підприємства - це розробка системи 

планових дій, спрямованих на досягнення цілей інноваційного розвитку 

підприємства, шляхом створення сприятливого інноваційного середовища або 

вигідного пристосування до нього, базуючись на акумулюванні, використанні 

та оптимізації ресурсів підприємства, результатом чого має стати підвищення 

якості продукції, конкурентоздатності підприємства, зниження витрат. Її 

основною метою є підвищення економічного рівня, розвиток інфраструктури 

підприємства. Наслідком реалізації інноваційної стратегії стає підтримка 

положення підприємства на ринку і рівня конкурентоспроможності. Специфіка 

розробки та реалізації стратегії в організаціях промисловості обумовлена 

тимчасовим фактором, комплексним характером, невизначеністю результату і 

високим рівнем ризику.  

Інноваційний стиль підприємництва дозволяє не пристосовуватися до 

обмежень, а ефективно їх долати, розширюючи можливості бізнесу і 

підвищуючи його конкурентоспроможність. Мотиви успішної конкуренції 

припускають особливе ставлення до ризиків, що неминуче виникають через 

невизначеність зовнішнього середовища, суперечності в оцінці можливостей та 

дій інноваційних партнерів. З одного боку, ризики на шляху досягнення 

інноваційної мети знижують рівень мотивації. З іншого – можливі ризики 

генерують нові елементи мотиваційного механізму, зокрема: маркетинговий 

аналіз інформації про ринки інновацій, пропорційний розподіл ризиків між 

суб’єктами ринкових інновацій, страхування ризиків, конкурентна та 

корпоративна поведінка суб’єктів ринкових інновацій тощо. [3] 
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Інноваційна діяльність пов’язана з трансформацією наукових досліджень і 

розробок, винаходів і відкритів у новий продукт або новий технологічний 

процес, які впроваджуються у виробничий процес, або в новий підхід до 

соціальних послуг. Інноваційна діяльність передбачає створення цілого 

комплексу наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних 

заходів, які у своїй сукупності ведуть до створення інновації «під ключ», тобто 

повністю готової до реалізації на ринку. Серцевиною інноваційної діяльності на 

підприємстві є освоєння (комерціалізація) нових видів продукції або методів її 

виробництва, доставки і реалізації. 

Інноваційна діяльність у повному обсязі має комплексний,системний 

характер і охоплює такі види роботи, як пошук ідей, ліцензій, патентів, кадрів, 

організацію дослідницької роботи, інженерно-технічну діяльність, яка об’єднує 

винахідництво, раціоналізацію, конструювання, створення інженерно-

технічних об'єктів, інформаційну та маркетингову діяльність. Усе це створює 

прогресивні умови для інноваційного розвитку та активізації інноваційних 

процесів. Особливість інноваційної діяльності як одного з різновидів 

підприємницької діяльності полягає в тому, що вона є діяльністю підвищеного 

ризику порівняно зі звичайним підприємництвом. Такий ризик обумовлений 

новизною, творчим характером науково-технічної роботи, можливістю 

отримання як позитивного, так і негативного результату. 

Як самостійний вид діяльності інноваційна діяльність має такі особливості:  

1) у ході реалізації інновацій відбувається зміна об’єкта управління: 

змінюється специфіка продукту, предмети праці, технологія;  

2) управління інноваційною діяльністю, на відміну від традиційного 

управління підприємством, характеризується високою нестабільністю і 

мінливістю всіх елементів системи управління і високим ризиком;  

3) управління інноваціями нерідко мотивується зовнішніми економічними 

факторами. При цьому досить часто інноваційні проекти мають іміджеву або 

соціальну спрямованість. Традиційні фінансові підходи обґрунтування 

економічної ефективності інноваційних рішень не завжди адекватно 
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враховують вплив інновацій на внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, 

недооцінюється позитивний ефект інновацій;  

4) управління інноваціями припускає не тільки організаційно-технічні 

аспекти, але і координацію діяльності. Інноваційна діяльність підприємства 

припускає цілий комплекс заходів, об’єднаних в один логічний ланцюг. Кожна 

ланка цього ланцюга, кожна стадія цієї діяльності підлягають своїй логіці 

розвитку, мають свої закономірності і свій зміст. Поєднуючись, наукові 

пошуки, дослідно-конструкторські і технологічні розробки,інвестиційно-

фінансові, комерційні і виробничі заходи підлягають одній головній меті – 

створенню нововведення. Таким чином, до інноваційної діяльності відноситься 

вся діяльність підприємства у рамках інноваційного процесу, а також 

маркетингові дослідження ринків збуту і пошук нових споживачів, 

інформаційне забезпечення можливого конкурентного середовища і споживчих 

властивостей товарів конкуруючих фірм, пошуки новаторських ідей і рішень; 

партнерів із впровадження і фінансування інноваційного проекту.  

Реалізації інноваційної діяльності підприємств у значній мірі сприяє 

інноваційна політика держави, що насамперед базується на створенні 

сприятливого інвестиційного клімату, а також формуванні дієвих структур для 

її реалізації і налагодження ефективного механізму взаємодії між ними, тобто 

формування сприятливих умов для функціонування суб’єктів інноваційної 

діяльності та розвитку підприємництва в інноваційній сфері. [4] 

Управління інноваційним розвитком на підприємстві передбачає 

вдосконалення організаційної структури взаємодії наукових колективів і 

конкретних співробітників. Чіткий розподіл функцій колективів і їх конкретних 

виконавців дозволить підвищити ефективність і результативність інноваційного 

розвитку підприємств і наукових організацій, посилить стимули підвищення 

рівня інноваційних розробок. [1] 

Через індивідуальність характеристик кожного підприємства не існує 

єдиної універсальної інноваційної стратегії, так само як і стратегічного 

управління для всіх підприємств, що вимагає врахування певних факторів.  
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Отже, для удосконалення управління інноваційним розвитком 

підприємства необхідна комплексна робота за такими основними напрямками:  

- аналіз існуючої структури і потреб виробництва; 

- збільшення обсягів наукових досліджень та розробок, і, як наслідок, 

розширення масштабів залучення до них наукового потенціалу країни;  

- розробка інноваційної політики та інноваційної стратегії підприємства; 

- удосконалення процесу вироблення інноваційних рішень; 

- розширення наявної ресурсної бази; 

- формування організаційної структури управління інноваційною 

діяльністю; 

- підвищення професіоналізму і якості кадрового складу тощо.  

Все це допоможе підприємству досягти поставлених цілей функціонування 

у вигляді конкурентних переваг, отримання стійких доходів, і забезпечить його 

існування як такого в довгостроковій перспективі.  

Отже, інноваційна діяльність є дуже важливою частиною економіки 

підприємства, оскільки без неї його існування майже не можливе. За 

допомогою інновацій підприємство може конкурувати з іншими, адаптуватися 

до різних проблем та його діяльність буде ефективнішою.Управління 

інноваційним розвитком допоможе підприємству досягти поставлених цілей. 
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КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

РЕКЛАМНОЮ ТА PR-ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сьогоднішній день серед ключових принципів управління є оцінювання та 

контроль ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень. Оцінка 

ефективності реалізованої реклами та PR-кампанії покликана проаналізувати, 

наскільки добре налагоджено зв'язок підприємства із зовнішнім середовищем і 

яким чином це впливає на всю її діяльність. Використання підприємствами 

сучасних онлайн-технологій, які спрощують процес контролю та оцінки 

результативності управління рекламою та PR-діяльність підприємства. 

Ключові слова: ефективність PR-діяльності,  реклама, контроль, методи 

оцінки реклами, онлайн-маркетинг. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день сучасні підприємства та 

багато бізнес-структур, які функціонують у потоці безперервного 

інформаційного обміну  орієнтовані на модель «life long learning» (навчання 

протягом усього життя) активно використовують інструменти зовнішніх 

комунікацій, спрямовані на формування лояльності та позитивного іміджу 

організації. 

Основним інструментом цієї категорії є PR-менеджмент та реклама. Як 

відзначають дослідники інноваційні методи управління економічною 

ефективністю організації, перехід на рівень самонавчання, раціональне 

управління трудовими ресурсами – складно прогнозовані якісні категорії та 

кількісний результат від сукупності використовуваних інструментів можна 

отримати накопичувальним підсумком у майбутньому. Реалізація PR-

менеджменту та реклами також вимагає оцінки ефективності. Завершальний 
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етап реалізації PR-кампанії  є послідовністю таких операцій як: формування 

звіту, прес-кліпінг, оцінка ефективності, визначення та оцінка перспективи 

подальшої діяльності [1, c.12]. 

Варто звернути увагу, що переважна більшість кампаній як вітчизняних, 

так іноземних вважають обов'язковим проведення даної оцінки  і таким чином, 

оцінка ефективності PR-діяльності та реклами залишається не без належної 

уваги керівників. 

Мета статті. Дослідження методів контролю та оцінки ефективності PR-

діяльності та реклами, які сприяють покращенню продуктивності роботи 

підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Науковці, які займались 

дослідженням контролю, оцінюванню реклами  та PR-діяльності , відноситься: 

М. Портер, І. Біла, А. Вакалюк, Є. Голубков, С. Динчев, Ж. Дрю,  А.Томпсон, 

Ю. Лузан, О. Ф. Котлер. Митрохіна, І. Моргачова, А. Попов, Е. Трутнева, М. 

Хацер та ін. У працях даних науковців основна увага зосереджена на ефективне 

управління та оцінювання рекламної та PR-діяльності [2]. 

Виклад основного матеріалу. Основна  стадія всього процесу планування 

рекламних заходів -  це контроль за рекламною кампанією, аналіз її поточних 

результатів та оцінка їхньої ефективності. Необхідним атрибутом усієї 

рекламної кампанії є контроль за рекламою. Багато менеджерів стверджують, 

що цей захід не є обов'язковою процедурою. Відбувається лише аналіз 

показників на початок і під час рекламної кампанії, на основі яких роблять 

висновок, працює реклама чи ні. Більшість рекламних кампаній не призводить 

до збільшення обсягів продаж. Більше того, деякі з них викликають падіння 

продажів марки.  

Для великої фірми контролю над рекламною кампанією – обов'язковий 

чинник нормального функціонування організації, причому навіть тоді, коли 

реклама досягає цілей зі збуту. Треба бути впевненим остаточно, що саме 

реклама забезпечує збут, а не інші чинники ринку [10].  
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Виділити ефект рекламної кампанії є не простим завданням. Аналіз 

підходів зводиться до двох напрямків- економічна ефективність (рекламний 

прибуток) та психологічний вплив реклами на покупця (комунікативна 

ефективність), які у довгостроковому періоді трансформується на економічну 

ефективність [4]. 

Аналіз ефективності реклами — складний процес, оскільки є багато 

чинників, які впливають на показник результативності. Наприклад, сила іміджу 

бренду, збільшення продажів, інформування людей про новий продукт чи товар 

тощо  [6, c.121]. 

Є компанії, які не приділяють рекламі жодної уваги, та їх продукти все 

одно є хітом. А деякі, навпаки, дуже активно займаються просуванням, але не 

отримують бажаних результатів. Щоб отримати більше інформації про те, як 

ваша реклама та продукт почуваються на ринку, потрібно виміряти дві  

складові ефективності реклами: психологічну та економічну. Економічна чи 

торгова складова - вимірює у чистому вигляді грошовий потік, який відповідно 

зростає зі збільшенням продажів компанії. Психологічна чи комунікативна 

складова - визначає дію реклами на потенційного покупця. Сюди входять 

стимуляція рішення про купівлю, підвищення рівня лояльності до компанії та 

продукту тощо.     

Економічна ефективність реклами залежить від рівня продажів. Але цей 

показник постійно змінюється. Існує кілька чинників, які впливають на рішення 

покупця при купівлі, такі як доступність товару, його вартість, котрий іноді 

чинник конкуренції. Тож вирахувати економічну складову іноді складніше, ніж 

психологічну. 

Для отримання показників необхідні бухгалтерські звіти підприємства. 

Торговельна ефективність рекламної кампанії визначається шляхом звіряння 

фактичних даних. Можливі такі варіанти оцінки. 

 1. Моніторинг статистики продажу після закінчення рекламної кампанії. 

Ефективність розраховується в такий спосіб. Із додаткового доходу, 

отриманого від зростання продажів завдяки рекламній кампанії, віднімають усі 
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витрати на рекламу. Вони включають вартість розміщення у всіх джерелах та 

оплату фахівцям з реклами. 

 2 .Метод цільових альтернатив. Порівняння показників, які прогнозували з 

тими, що отримали в результаті. Це потрібно, щоб визначити цільові інвестиції 

в рекламу. 

 3.Оцінка ефективності витрат на рекламу - ROMI, ROAS. Аналіз вартості 

реклами, як форми витрат, існує у двох варіантах. Залежно від конкретної 

проблеми ми можемо оцінити: 

 • частина рекламних витрат у виручці та обороті; 

 • співвідношення рекламних витрат та чистого доходу. 

 4.Порівняння показників продажу до запуску та після проведення 

рекламної кампанії, має назву методу оцінки ефективності І. Березіна. Він 

заснований на різниці очікуваних показників без реклами та отриманих реально 

показників продажів. На відміну від методу альтернатив, тут вважається 

цільовий прибуток, який принесла реклама, а не інвестиції у неї. 

 5.Ефективність визначається шляхом порівняння показників зі 

статистикою конкурентів. У розрахунок приймаються витрати на рекламу та 

рівень продажів після кампанії.         

«Психологічно» ефективна реклама — це та, яка безпосередньо 

підштовхує аудиторію до цільових дій. Але необхідна дія рідко прямо є 

безпосереднім результатом реклами. У свідомості потенційного покупця 

відбувається кілька проміжних процесів. Отже, перш ніж вимірювати 

економічну ефективність реклами, необхідно врахувати її психологічний вплив. 

Коли людина бачить рекламу, вона на неї безумовно впливає. Оскільки 

більшість наших дій ґрунтується на потребах та бажаннях, ефективна реклама є 

переконливою обіцянкою їхнього задоволення. Тобто ефективність рекламної 

кампанії залежить від психологічного впливу, який вона справляє на покупця. 

Аналіз психологічної ефективності реклами складається із 3 досліджень. 

 1. Покупців безпосередньо просять оцінити рекламу. 
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 2. Покупці уважно дивляться, читають чи слухають рекламне оголошення. 

Потім їх просять відтворити оголошення та його зміст. 

 3. Спеціальним приладом вимірюють частоту серцевих скорочень, 

артеріальний тиск та інші фізіологічні параметри покупців після перегляду 

реклами. Це допомагає дізнатися про реакцію організму на повідомлення. 

Попереднє та пост-тестування. Психологічну ефективність реклами можна 

перевірити до запуску реклами - попереднім тестуванням, і після запуску - за 

допомогою пост-тестування. Більшість вимірювання ефективності реклами 

носить прикладний характер, якщо йдеться про конкретні рекламні оголошення 

та кампанії. Основна частина бюджету витрачається агентствами на попереднє 

тестування реклами та набагато менша — на пост-тестування її впливу. 

Багато компаній розробляють рекламу, виводять її на національний ринок, 

а потім оцінюють її ефективність. Хоча набагато логічніше спочатку обмежити 

географію одним чи кількома містами та перевірити результати, а потім 

проводити кампанію по всій країні з великим бюджетом. Попереднє тестування 

слід розглядати як економію грошей. Тоді як пост-тестування часто присвячене 

з'ясовуванню того, що саме пішло не так. Багато методів, які використовуються 

в попередньому тестуванні, можуть також використовуватися в пост-

тестуванні, і навпаки. 

Попереднє тестування проводиться у таких ситуаціях: 

1) потрібно представити на ринку новий товар чи бренд; 

2) присутня невизначеність чи суперечливі думки щодо змісту реклами; 

3) планується замінити поточну кампанію новою. 

Пост-тестування дозволяє виявити, наскільки добре покупець запам'ятав 

рекламу, як вона вплинула на рішення про покупку, чи змінила думку про 

бренд чи продукт. Компанія може проводити опитування та тести на 

впізнаваність продукції. Можна, наприклад, попросити покупців заповнити 

анкети із відгуками. Ефективність реклами з опитувальником підвищить 

знижку або акцію в оголошенні. Запропонуйте клієнту знижку 50% на один із 

товарів, і він з радістю допоможе вам зі статистикою. 
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Для вимірювання показників ефективності реклами активно 

використовуються онлайн-технології. Інтернет - найпростіший та економічно 

ефективніший канал, бо тут гроші не витрачаються даремно. Найчастіше 

рекламу видно лише тоді, коли клієнт хоче її побачити чи запровадив схожий 

запит. 

Рекламодавець знає, скільки користувачів відвідує сайт, хто з них робить 

покупки, скільки сторінок проглядається та який час витрачається на їх 

перегляд. 

Кращий спосіб вимірювання рентабельності інвестицій - використання 

конверсій користувача. Користувацькі конверсії дозволяють створювати 

правила для певних подій. Коли ви створюєте ці правила, ви можете точно 

виміряти дії користувача. Наприклад, відфільтрувати всі події, щоб виділити 

лише покупки з чеком понад 10 000 гривень. Ви також можете використовувати 

їх для оптимізації показу реклами та залучення людей, які з найбільшою 

ймовірністю виконають цільову дію. 

Вартість залучення нового клієнта - CAC, Customer Acquisition Cost 

відноситься до базових показників ефективності реклами. Значення 

розраховується як загальна витрата на рекламу, поділена на кількість нових 

клієнтів, які прийшли завдяки рекламі. 

Цей базовий показник допомагає швидко та безпомилково виконати 

розрахунки ефективності. Після отримання підсумкової цифри можна 

порівняти вартість залучення кожного нового клієнта із сумою виручки, яку він 

забезпечив компанії. Якщо вартість залучення менше, ніж отриманий дохід, 

отже, рекламне оголошення ефективне і принесло компанії прибуток. 

Порівняння отриманого результату з прогнозованим. Онлайн-платформи 

пропонують кілька важливих методів для вимірювання ефективності вашої 

реклами. Це такі показники як прогноз результатів кампанії та охоплення. Після 

запуску РК порівняйте фактичні результати із значеннями, передбаченими 

алгоритмом. 
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Наприклад, якщо мета реклами полягає в тому, щоб підвищити 

впізнаваність продукту, потрібно виміряти кількість людей, яких охопила ця 

кампанія. Потім порівняти його із прогнозами. Якщо плановане та фактичне 

охоплення мають невелику різницю, значить, реклама працює добре. Якщо ні, 

потрібно внести зміни до налаштувань і постаратися скоротити розрив між 

значеннями. 

Рекламні кампанії мають 3 цілі: поінформувати покупця, переконати його 

купити товар і нагадати споживачам про ваш продукт або послугу. Найкращий 

спосіб визначити, чи досягає реклама результатів, це прив'язати підсумкові 

цифри до релевантних критеріїв. 

Великі компанії, бренд-менеджери та PR-менеджери використовують 

глобальні критерії оцінки. 

 1 Запам'ятовування бренду — чи може ваша аудиторія виділити серед 

конкурентів? 

 2 Частка ринку – ви займаєте лідируючі позиції у своїй ніші? 

 3 Вибір бренду споживачами — чи зацікавлені люди у покупці вашої 

продукції? 

Відповіді на ці питання допомагають на базовому рівні зрозуміти споживчі 

уподобання, обізнаність та намір здійснити покупку. Але зібрати такі дані 

майже неможливо, якщо не користуватися спеціальним програмним 

забезпеченням — трекером бренду. 

Більшість маркетологів використовують предметніші показники інтернет-

реклами: 

1) скільки людей отримало інформацію та нагадування про пропозицію і 

скільки це коштувало бізнесу; 

2) скільки покупців прийшло і скільки це обійшлося компанії; 

3) якими були дохід та окупність за аналізований період; 

4) скільки з охоплених користувачів показали потяг чи стали лідами — це 

конкретніший критерій поінформованості про продукті та зацікавленості ним. 
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Ці ключові метрики залежать від цілей кампанії та показують, наскільки 

успішними є ваші оголошення. Перерахуємо найпоширеніші. 

Офлайн-маркетинг, як правило, націлений на підвищення впізнаваності 

бренду та покращення його запам'ятовування. Друк, телебачення та білборди – 

всі вони мають свої переваги. Особливо якщо ви можете обчислити їх 

ефективність та прив'язати до конкретних дій споживачів. Є кілька варіантів 

того, як провести оцінку ефективності рекламної кампанії офлайн: 

 • відстежувати кількість користувачів, які шукали назви вашого бренду чи 

продукту; 

 • стежити за кількістю згадок у мережі до та після рекламної кампанії; 

 • провести аналіз реклами щодо прямого, реферального і брендового 

трафіку до і після РК. 

Для отримання комплексної оцінки ефективності реалізації реклами та PR-

кампанії в організації застосовуються методики, що поєднують у собі як 

формальні, і неформальні методи. Найбільш продуктивно давати оцінку PR-

діяльності та рекламі  з використанням таких критеріїв оцінки як: 

• реалізація виробничої діяльності в рамках запланованих тимчасових та 

матеріальних ресурсів організації; 

• зростання ступеня впізнаваності організації у певних групах населення; 

• зміна відношення аудиторії на адресу організації; 

• зсув у характері висвітлення (за рівнем або тоном) роботи організації у 

засобах масової інформації; 

• зміни у становищі організації щодо конкурентів на ринку; 

• активізація зворотний зв'язок, тобто підвищення рівня запитів, 

одержуваних після завершення кампанії; 

• піднесення ринкової вартості організації, що пов'язане з прагненням 

інвесторів вкладати у неї капітали. 

Використання таких комплексних методик для контролю та оцінки 

ефективності реклами пов'язане безпосередньо з тим, щоб отримати повну 

картину, що відбувається важливо брати до уваги чимало зовнішніх факторів, 
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які виникають не лише внаслідок виробничої діяльності організації, а також під 

впливом ринкової кон'юнктури. 

Досліджуючи питання контролю та оцінки ефективності реклами і PR-

діяльності, слід зазначити, що жоден із методів оцінки не може бути визнаний 

універсальним. Як свідчить практика, проблема оцінки ефективності рекламних 

та PR- кампаній підприємств немає надійного рішення.  

Пошук та угруповання показників оцінки ефективності рекламної кампанії 

на етапах її планування та реалізації та їх адаптація до конкретних ситуацій 

дозволять запобігти фінансовим втратам підприємств та значно збільшити 

ефективність рекламної діяльності. З метою оцінки ефективності рекламної 

кампанії підприємства  слід одночасно використовувати економічні та 

комунікативні методи, сукупне застосування яких дозволить підвищити 

достовірність результатів розрахунку ефективності та врахувати прояв 

синергетичного ефекту від їхньої взаємодії. 
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Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам формування 

стратегії розвитку вітчизняного підприємства на ринку природного газу. 

Розглянуто поняття маркетингових досліджень. Обґрунтовано процес 

маркетингових досліджень вітчизняного підприємства на ринку природного 

газу. Визначено чинники, які визначають інтенсивність конкуренції на ринку 

природного газу. 

Ключові слова: маркетингові дослідження, управління маркетингом. 

Постановка проблеми. Починаючи з 2014 року в Україні розпочалося 

реформування сектору газу в Україні. Цей процес розпочався з набрання 

чинності Закону України Про ринок природного газу, мета якого – 

стимулювати реалізацію положень Третього енергетичного пакету та 
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Директиви ЄС 2009/73/ЄС, дерегулювати ціни на природний газ,  запровадити 

прозорий режим покладення спеціальних обов’язків (ПСО) та категорії 

захищених споживачів газу, конкретизувати моделі відокремлення оператора 

газотранспортної системи та вимоги до його сертифікації (для виконання 

взятих перед ЄС зобов’язань); а також створити більше можливостей для 

інвестування та залучення приватних учасників до сектору енергетики. 

У 2017 році урядом України була розроблена Енергетична стратегія 

України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність” (її ухвалено Розпорядженням КМУ від 18 серпня 

2017 р. № 605-р). У цьому затвердженому на високому рівні документі 

окреслені плани реалізувати трансформацію політики держави у сфері 

енергетики. Більш конкретні цілі для галузі та для ДП сектору визначені у низці 

підзаконних актів, включно із Розпорядженням КМУ від 28 грудня 2016 р. № 

1079-р Про схвалення Концепції розвитку газовидобувної галузі України, де 

визначено довести обсяг виробництва газу держпідприємствами країни до 20 

млрд. куб. м до 2020 року. 

Енергетичну стратегію України затверджено у 2017 році після прийняття 

Закону України “Про ринок природного газу”. Енергетична стратегія до 2035 

року має на меті формування "свідомого та енергоефективного суспільства", 

досягнення енергетичної незалежності, надійності та стабільності паливно-

енергетичного комплексу з розвитком можливості експорту, розвиток ринку 

енергії, підвищення інвестиційної привабливості, забезпечення системи 

інтеграції до мережі, а також сучасної системи управління вітчизняних 

підприємств, що здійснюють господарську діяльність на ринку газу. 

Формування стратегії вітчизняних підприємств, що здійснюють 

господарську діяльність на ринку газу передбачає управління сталим розвитком 

до 2035 року, що відображається у інноваційному розвитку  потужностей 

підприємства, збільшення обсягів продажу природного газу, пристосування 

газотранспортної системи до розвитку подій в ЄС.  
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Тому, вивчення ролі маркетингових досліджень в господарській 

діяльності підприємств на ринку природного газу, які орієнтовані на реалізацію 

енергетичної стратегії України, що передбачає управління сталим розвитком є 

актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам використання 

маркетингового інструментарію в управлінні сталим розвитком присвячені 

наукові праці таких вчених як Ф. Котлера, Ж.Ламбена, П. Друкера, В. Парето, 

А. Павленка, А. Войчака, О. Гладунова, Є. Крикавського, М. Окландера, та 

інші. Проте питання маркетингових досліджень сталого розвитку регіонів, міст 

та суб’єктів господарювання в умовах глобальних викликів потребують 

подальшого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Для формування стратегії розвитку 

вітчизняного підприємства на ринку природного газу важливо проводити 

маркетингові дослідження, в результаті яких керівники і фахівці підприємства з 

маркетингу отримують інформацію. 

Необхідність у проведенні маркетингових досліджень виникає тоді, коли: 

збільшується кількість варіантів вибору між величезною кількістю 

функціонуючих на ринку природного газу продавців і покупців; необхідно 

скласти прогноз щодо зміни ситуації на ринку природного газу з метою 

прийняття обґрунтованих маркетингових рішень.  

Маркетингові дослідження на ринку природного газу дозволяють 

вітчизняним підприємствам вивчати проблеми та можливості, розробляти 

напрямки діяльності, формувати стратегії їх розвитку.  

Вітчизняні підприємства, що здійснюють господарську діяльність на 

ринку природного газу за допомогою маркетингових досліджень можуть 

визначити обсяг інформації, необхідної для вирішення виявлених проблем; 

відібрати методи збору інформації, організувати та здійснити процес збору 

даних і проаналізувати результати; визначити напрямки використання 

результатів. Це і є основними завданнями маркетингових досліджень при 
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формування стратегії розвитку вітчизняного підприємства на ринку природного 

газу. 

Маркетингові дослідження на ринку природного газу поділяють на 

фундаментальні і прикладні. Фундаментальні дослідження дозволяють 

вітчизняним підприємствам вивчати закономірності та тенденції на ринку 

природного газу, макроекономічні показники. Предметом таких досліджень є 

індекси споживчих цін на природній газ, соціально-демографічної структури 

населення в цілому і по регіонах тощо. Прикладні дослідження дозволяють 

вітчизняним підприємствам отримати інформацію, яка є необхідною для 

прийняття управлінських рішень  

Процес маркетингових досліджень вітчизняного підприємства на ринку 

природного газу повинен бути ретельно спланований, а також має 

здійснюватися відповідно до таких етапів (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Процес маркетингових досліджень вітчизняного підприємства 

на ринку природного газу 

Дослідження ринку природного газу не обмежується констатацією 

ситуації, що склалася, та причин, що її зумовлюють, а безпосередньо пов’язані 

з прогнозуванням розвитку ринку. При цьому слід враховувати, що існують 

такі вимоги до прогнозування ринку як надійність, системність з урахуванням 

Визначення  проблеми і цілей дослідження 
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результатів дослідження 
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факторів, які можуть впливати у майбутньому, наявність надійної методики 

оцінки достовірності і точності прогнозу для його можливого коригування. 

Інтенсивність і конкретні форми конкурентної боротьби залежать від 

характеру конкурентної ситуації. Конкурентна ситуація (середовище) 

вітчизняного підприємства на ринку природного газу дозволяє вивчити 

суб'єктів конкурентної боротьби (конкурентів) і їх дії із забезпечення власних 

інтересів, в результаті чого формуються певні умови діяльності підприємства, 

що здійснює продаж газу. У кожній галузі формується власне конкурентне 

середовище. Саме тому підприємство, що здійснює продаж газу повинно 

правильно оцінити його конкурентів та їх інтереси, галузь (або галузі), в якій 

воно функціонує, щоб виробити найбільш ефективні конкурентні стратегії, які 

б забезпечували його високу конкурентоспроможність на ринку природного 

газу. Проводячи аналіз ситуації на ринку природного газу, можливо спиратися 

на різні конкурентні структури.  

Однією з найважливіших характеристик активності конкурентного 

середовища вітчизняного підприємства на ринку природного газу є 

інтенсивність конкуренції – ступінь протидії конкурентів в боротьбі за 

споживачів і нові ринкові ніші. Інтенсивність конкуренції на ринку природного 

газу проявляється в тому, наскільки ефективно підприємства використовують ті 

засоби конкурентної боротьби, які мають: більш високий рівень 

обслуговування споживачів тощо.  

Чинниками, які визначають інтенсивність конкуренції на ринку 

природного газу:  

-  велика кількість конкурентів або приблизна рівність їх сил;  

- повільні темпи зростання галузі;  

- високий рівень постійних витрат або вартості товарно-матеріальних 

запасів;  

- відсутність умов для диференціації діяльності;  

- високі бар’єри виходу з ринку природного газу тощо. 
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Зважаючи на складність безпосередньої оцінки взаємозв'язків чинників 

конкурентного середовища (постачальників; споживачів; підприємств, що 

розпочинають бізнес на ринку природного газу; безпосередніх конкурентів) 

можливо непряме вимірювання інтенсивності конкуренції, в основі якого 

лежить оцінка реально контрольованих наслідків цих відносин. 

Існує декілька методів оцінювання рівня концентрації, монополізації і 

конкуренції ринку природного газу. При цьому враховуються показники 

кількості і розміру підприємств і тієї частки, що вони посідають на ринку 

природного газу, їх розподіл за ознаками. Це дозволяє визначити тип ринку, 

дати характеристику процесу сегментування ринку. Для кількісної оцінки рівня 

концентрації використовують коефіцієнти концентрації та варіації, коефіцієнти 

Джині, Херфінделя-Хіршмана, Розенблюта, показник монопольної влади 

Лернера тощо.  

Інтенсивність конкуренції на ринку природного газу може сильно 

коливатись, оскільки для даної галузі характерні: більша кількість конкурентів; 

однорідність товарів, що виробляються; наявність бар’єрів зниження видатків; 

високі вхідні бар’єри; зрілість, насичення ринку.  

Висновки. Для дослідження можливостей ринку природного газу і 

розв'язання маркетингових проблем вітчизняних підприємств, що здійснюють 

продаж природного газу  необхідна достовірна, своєчасна інформація, 

відсутність якої може призвести до важких фінансово-економічних наслідків 

для них. Наявність актуальної інформації дозволяє оперативно стежити за 

станом зовнішнього середовища та оцінювати внутрішню ситуацію на ринку 

природного газу, координувати діяльність вітчизняних підприємств з 

урахуванням ринкових змін, отримувати інформаційну підтримку при 

прийнятті рішень, що в результаті дозволить  покращити показники діяльності 

вітчизняного підприємства та розробити стратегію розвитку на ринку 

природного газу.  
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Обґрунтовано методичні підходи до прогнозованої оцінки експортного 

потенціалу підприємства з урахуванням підвищення його 

конкурентоспроможності. Визначено чинники, що перешкоджають розвитку 

експортного потенціалу та знижують конкурентоспроможність українських 

підприємств на світовому ринку.  
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забезпечення. 

Український експорт за минулий рік зріс на третину. За січень-

листопад 2021 експорт товарів з України становив 61 млн дол., що на 38% 

більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Імпорт товарів в Україну за 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3370
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/03.pdf
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вказаний період становив 64,8 млн дол., на 33,8% більше проти січня–

листопада 2020 року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі України було 

від’ємним і становило 3607,3 млн дол. (за січень–листопад 2020 року цей 

показник також був негативним і становив 4158,0 млн дол.). 

Зовнішньоторговельні операції у січні–листопаді 2021 року проводилися із 

партнерами із 235 країн світу. Найбільше товарів Україна експортувала до 

Китаю, Польщі та Туреччини. Найпопулярнішими товарами на зовнішньому 

ринку були чорні метали, зернові, жири та олії тваринного або рослинного 

походження. Найбільшу частку імпорту займають енергоносії та продукти з 

доданою вартістю: автомобілі, телефони та сільськогосподарська техніка. 

Виходить так, що Україна продовжує продавати товари зі спадним 

потенціалом, як сировину з малим рівнем для переробки, натомість імпортує 

речі зі зростаючим потенціалом, вартість яких після придбання одразу 

знижується. 

Виправити ситуацію можна було б двома шляхами: постачати на 

зовнішній ринок готову продукцію під українськими брендами, це 

складніше, але реально, або ж виходити на нові торговельні ринки, зокрема 

Африки та Азії. Про це йшлося на форумі товаровиробників Вінниччини, 

який ініціювала Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) у співпраці з 

департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 

Вінницької ОДА. Обговорювали не лише райдужні перспективи розвитку 

торгівлі, просування українських товарів закордоном чи організацію 

іміджевих кампаній, але й проблеми, з якими стикають українські 

товаровиробники на зовнішньому ринку. Пандемія стала серйозним бар’єром 

для напрацювання довготривалих угод. А нинішня загроза 

повномасштабного вторгнення взагалі звела нанівець переговори щодо 

укладення договорів на постачання товарів. Країни ЄС, Америки та Канади 

побоюються виходити на прямі торговельні зв’язки з українськими 

товаровиробниками, адже гарантії, що широкомасштабна війна не 

розпочнеться вже завтра – немає. 



740 
 

Український експорт за минулий рік зріс на третину. За інформацією 

Державної служби статистики  за січень-листопад 2021 експорт товарів з 

України становив 61 млн дол., що на 38% більше, ніж за аналогічний період 

2020 року. Імпорт товарів в Україну за вказаний період становив 64,8 млн 

дол., на 33,8% більше проти січня–листопада 2020 року. Відповідно, сальдо 

зовнішньої торгівлі України було від’ємним і становило 3607,3 млн дол. (за 

січень–листопад 2020 року цей показник також був негативним і становив 

4158,0 млн дол.). Зовнішньоторговельні операції у січні–листопаді 2021 року 

проводилися із партнерами із 235 країн світу. Найбільше товарів Україна 

експортувала до Китаю, Польщі та Туреччини. Найпопулярнішими товарами 

на зовнішньому ринку були чорні метали, зернові, жири та олії тваринного 

або рослинного походження. Найбільшу частку імпорту займають 

енергоносії та продукти з доданою вартістю: автомобілі, телефони та 

сільськогосподарська техніка. Виходить так, що Україна продовжує 

продавати товари зі спадним потенціалом, як сировину з малим рівнем для 

переробки, натомість імпортує речі зі зростаючим потенціалом, вартість яких 

після придбання одразу знижується. 

Виправити ситуацію можна було б двома шляхами: постачати на 

зовнішній ринок готову продукцію під українськими брендами, це 

складніше, але реально, або ж виходити на нові торговельні ринки, зокрема 

Африки та Азії. Про це йшлося на форумі товаровиробників Вінниччини, 

який ініціювала Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) у співпраці з 

департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 

Вінницької ОДА. Обговорювали не лише райдужні перспективи розвитку 

торгівлі, просування українських товарів закордоном чи організацію 

іміджевих кампаній, але й проблеми, з якими стикають українські 

товаровиробники на зовнішньому ринку. Пандемія стала серйозним бар’єром 

для напрацювання довготривалих угод. А нинішня загроза 

повномасштабного вторгнення взагалі звела нанівець переговори щодо 

укладення договорів на постачання товарів. Країни ЄС, Америки та Канади 

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/03.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/03.pdf
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побоюються виходити на прямі торговельні зв’язки з українськими 

товаровиробниками, адже гарантії, що широкомасштабна війна не 

розпочнеться вже завтра – немає. 

Якщо дивитись по конкретних товарних позиціях, згідно з 

українським  класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ 

ЗЕД), то найдорожчим експортним товаром України в 2021 році була залізна 

руда. Друга позиція експорту за вартістю – це соняшникова олія. Україна є 

найбільшим у світі експортером цієї продукції. Наступні позиції – кукурудза 

та пшениця. Рекордний урожай дозволив за минулий сезон експортувати з 

України 29 373 тис. тонн зернових культур, що на 5 276 тис. тонн більше, ніж 

за аналогічний період минулого маркетингового року. Однак для овочів та 

фруктів рік виявився не таким вдалим. Оскільки левова частка яблук, 

капусти та цибулі експортувалися до Білорусі, ця країна з очевидних причин 

увімкнула «ручний режим» і почала відмовляти у видачі сертифікатів для 

експорту. Кмітливіші і швидші товаровиробники переключилися на ринок 

Азії та Індонезії, але з овочевої групи у належному стані доставляти туди 

вдається лише часник та цибулю, як зазначив директор компанії з 

органічного овочівництва «Органік-Д». Та, щоб не ризикувати і не втрачати 

гроші, наразі виробникам овочів краще торгувати на внутрішньому ринку. 

Ціна на овочі тримається на рівні, та й попит серед українців на вітчизняну 

органічну продукцію постійно зростає. 

Компанія спеціалізується на  вирощуванні овочів борщового набору. 

На експорт вийшли у 2019 році. На той час найбільшою перешкодою було 

приведення виробництва до європейських стандартів, що потребувало 

великих капіталовкладень у системи вирощування і зберігання. Адже для 

виконання експортних угод потрібно забезпечувати стабільні поставки і 

відвантажування.  Через пандемію (а можливо, й до неї) виникла проблема 

митного оформлення: часом були розбіжності ваги партії за фактом прибуття 

з тією, що зазначена у відправлені. А ще простій на кордоні чи псування 

продукції, що призводило до зміни її вартості. До прикладу, підприємство  
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експортувало в Індонезію тільки цибулю, бо довгий шлях морем, тобто 

логістика не зовсім вигідна. А в польських супермаркетах були представлені 

у 2019–2020 маркетинговому році. Але закриті кордони зривали поставки і 

важко було дотримуватися зобов’язань. Тому у 2020–2021 роках працювали 

тільки на українському ринку і залишилися задоволені, бо внутрішня ціна 

вища, аніж експортна. Українці почали більше споживати овочів, ми це 

відчуваємо за заявками з супермаркетів. Поки що експорт для компанії не 

актуальний, і попри пропозиції з Індонезії та Узбекистану, ми бачимо 

перспективу в українському ринку. 

Та, щоб не ризикувати і не втрачати гроші, наразі виробникам овочів 

краще торгувати на внутрішньому ринку. Ціна на овочі тримається на рівні, 

та й попит серед українців на вітчизняну органічну продукцію постійно 

зростає. 

Сучасна історія теж має прецеденти, коли країнам доводилось 

відновлювати економіку при побудові взаємовигідного партнерства з 

приватним сектором під час або після воєнного конфлікту. Найбільш 

показовими наразі є приклади Ізраїлю та Хорватії.  

Держава самостійно не може (і не повинна) покривати всі витрати та 

просто роздавати гроші, найкращій спосіб – коли економічне відновлення 

відбувається шляхом взаємодії влади, приватного сектору за підтримки 

міжнародної спільноти.  

Прийняття інвестиційного рішення – це поетапний, довготривалий 

процес, пов’язаний за багатьма чинниками та людським фактором, тому 

передусім необхідно зрозуміти дві прості істини. 

У 99% випадків інвестування відбувається, тому що інвестор хоче 

досягти власних комерційних цілей (отримати доступ до ресурсів, 

конкурентну перевагу, розширити присутність тощо), а не через бажання 

допомогти. Тобто роль жертви під час залучення інвестицій на пост-

конфліктних територіях не працює, навпаки вона буде відлякувати. 
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Під час залучення (взаємодії) з потенційним або існуючим інвестором 

ніколи (якщо тільки інвестор сам не запитає) не згадуйте про війну. Це не 

виглядатиме як приховування, а навпаки – вселятиме впевненість. З 

інвестором треба говорити про перспективи та переваги, не оминаючи 

питань ризиків. При цьому краще одразу шукати шляхи їх мінімізації. 

Прийняття інвестиційного рішення – це поетапний, довготривалий 

процес, пов’язаний за багатьма чинниками та людським фактором, тому 

передусім необхідно зрозуміти дві прості істини. 

У 99% випадків інвестування відбувається, тому що інвестор хоче 

досягти власних комерційних цілей (отримати доступ до ресурсів, конкурентну 

перевагу, розширити присутність тощо), а не через бажання допомогти. Тобто 

роль жертви під час залучення інвестицій на пост-конфліктних територіях не 

працює, навпаки вона буде відлякувати. 

Під час залучення (взаємодії) з потенційним або існуючим інвестором 

ніколи (якщо тільки інвестор сам не запитає) не згадуйте про війну. Це не 

виглядатиме як приховування, а навпаки – вселятиме впевненість. З інвестором 

треба говорити про перспективи та переваги, не оминаючи питань ризиків. При 

цьому краще одразу шукати шляхи їх мінімізації. 

Візія та проактивний підхід до залучення інвестицій є обов’язковим 

фундаментом, але цього буде недостатньо для того, щоб хоча б урівняти шанси 

у конкурентній боротьбі "постраждалого" регіону з сусідніми країнами, які 

також не втрачають часу та "полюють" за новими інвесторами.  

Зазвичай держави пропонують суттєві стимули новим компаніям (як 

національним, так і міжнародним), що інвестують у пост-конфліктний регіон. 

Найбільш поширеними інструментами є спеціальні економічні зони (СЕЗ) та 

індустріальні (або техно) парки (ІП).  

Резидентам СЕЗ та/або ІП пропонуються різноманітні податкові та митні 

стимули, що з одного боку робить рівень ризику для інвесторів прийнятним, а 

для регіону створюються можливості для працевлаштування, експорту, 
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залучення та розвитку місцевих постачальників товарів та послуг. Це позитивно 

впливає на економіку, робить регіон стійким до наслідків конфлікту.  

Як бачимо, ефективна відбудова постконфліктного регіону виявляється 

дуже складною справою, яка потребує взаємодії усіх стейкхолдерів, тому 

особливу увагу варто приділити забезпеченню ефективної комунікації між 

ними, суворому дотриманню термінів імплементації стратегії, адже це 

взаємопов’язаний механізм, а не справа, яку кожен стейкхолдер робить сам по 

собі. Для реалізації відповідної стратегії безумовно потрібне ефективне 

лідерство. 
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