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СЕКЦІЯ 1. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Оцінка ефективності використання виробничих фондів підприємства
Ачкасова Л.М., к.е.н., доцент кафедри управління та адміністрування
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
lachkas@ukr.net
Гапон Е.А., здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності «Менеджмент
організацій» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності
господарювання. Актуальними є проблеми ефективної діяльності підприємств, особливо
ефективності використання їх виробничих фондів . На сьогоднішній день багато
запропоновано підходів, пропозицій щодо оцінки ефективності, але не приділяється
достатньої уваги детальному комплексному аналізу ефективності.
Проблемі ефективності посвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених.
Традиційно принцип ефективності розглядається, як мінімум затрат – максимум
результату, який можна представити за допомогою показників продуктивності,
дохідності та рентабельності [1, ст.151].
Для аналізу оцінки ефективності діяльності підприємства деякі вчені
використовують матричний метод. Недоліком сучасних методик є те, що в роботах
використовується узагальнююча система показників для оцінки ефективності
діяльності АТП за допомогою матричного моделювання, не виділяються матриці
показників за видами ресурсів, що б давало більш детальний і комплексний аналіз
підприємства.
Для того, щоб комплексно оцінити ефективність використання виробничих
фондів, були розглянуті показники за окремими видами ресурсів: основні та оборотні
фонди.
В основі використання матричного методу лежить концепція представлення
виробничого процесу як вхід-вихід у вигляді матричної моделі. На вході закладаються
затрати і ресурси, а на виході – результати діяльності у вартісній формі.
Матриця ефективності по своїй структурі квадратна, а всі її елементи ,
розташовані симетрично по головній діагоналі. Прямі показники ефективності
розміщені під головною діагоналлю матриці, а зворотні, відображають технікоекономічну сторону виробництва, технологію, - над головною діагоналлю.
На основі пропонованих формул, що представлені в інформаційних джерелах [3,
7, 8] вибрані складові показників, що оцінюють ефективність діяльності за такими
критеріями: зіставленість, змінюваність зі зміною стану підприємства, доступність і
достовірність, показники, що визначають абсолютний результат. До показників, які
відповідають цим критеріям належать: прибуток (П), доходи (Д), об’єм перевезень (Q),
вантажообіг (Р), автомобіле-години в роботі (АГр), вартість основних виробничих
фондів (ОВФ), вартість матеріальних оборотних коштів (Фмат), вартість
нематеріальних (Фзап.) та інші.
Спочатку показники були відібрані свавільно і для складання матриці, вони
упорядковувались за спеціальним алгоритмом [2].
Для більш детального аналізу використання виробничих фондів сформуємо матриці
за кожною групою показників, які поділені за видами фондів:
1. Матриця використання основних фондів, після відповідного упорядкування
містить такі показники: прибуток (П), доходи (Д), обсяг перевезень, вартість основних
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фондів (ОВФ), вартість рухомого складу (Срс), спискова кількість автомобілів (Асс),
амортизація (А), витрати на рухомий склад (Врс).
2.
Матриця використання оборотних фондів після упорядкування показників
складається з наступного: прибуток (П), доходи (Д), вартість матеріальних оборотних
коштів (Фмат), вартість нематеріальних оборотних коштів (Фнм.)
Інформацію для оцінки показників виробничо-господарської діяльності можна
отримати тільки на основі їх порівняння. Порівняння за періоди, які аналізуються
дозволяють установити фактори, що вплинули на результати виробництва. Порівняння
показників в часі дозволить виявити вплив зміни умов господарювання. Порівняння
показників на підприємстві дозволить отримати деяку інформацію відносно
конкурентної ситуації.
Для цього після розрахунку вихідної матриці необхідно розрахувати матрицю
росту. Матриці росту необхідні для усунення від’ємних коефіцієнтів та зменшення
впливу великих чисел на розмір коефіцієнтів. Матриця росту розраховується як
відношення відповідних елементів вихідної матриці одного періоду на вихідну
матрицю наступного періоду.
Таким чином, запропоновано виділити групи показників за видами виробничих
фондів для побудови матриць з метою більш детального аналізу їх використання.
Виходячи з того, що матричний метод аналізу являється найбільш комплексним і
інформативним для оцінки ефективності використання виробничих фондів, за
допомогою цього методу і системи показників, сформованої на основі приведеного
алгоритму можна дати комплексну оцінку, яка дозволяє виявити фактори впливу на
ефективність та зекономити час на розрахунки так як матриця легко автоматизується.
Використана література:
1. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник /
Савицька Г.В. - К. 2004.-255с.
2. Ачкасова Л. Н. Удосконалення методики матричного моделювання при оцінці
фінансового стану підприємства.// В сб. наук. пр. «Економіка транспортного
комплексу»./Ачкасова Л. Н., Колодяжний О.О. – Харків: ХНАДУ. – 2003. – вип. 6 с.
108 – 111.
3. Дмитриев И.А. Экономика предприятия автомобильного транспорта: Учеб.
Пособие. / Дмитриев И.А., ЖароваО.М.- Харьков:ХНАДУ.2004.-184с.
4. Економіка підприємства: навч. посіб./за ред..А.В. Шегди.- К.:Знання, 2005.- 431с.

Удосконалення оцінки фінансового стану підприємства
Ачкасова Л.М., к.е.н., доцент кафедри управління та адміністрування
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
lachkas@ukr.net
Щіпунова У.А, Строкач Ю.О., здобувачі вищої освіти 6 курсу спеціальності
«Менеджмент організацій» Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету
З розвитком господарської самостійності підприємств значно збільшується роль
і значення своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємства та
управління ним.
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Основною метою фінансового аналізу є отримання невеликої кількості основних
найбільш інформативних показників, які дають об’єктивну і точну картину
фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, зміни у структурі активів і
пасивів, у розрахунках з дебіторами та кредиторами. При цьому аналітика і керівника
може цікавити як теперішній фінансовий стан підприємства, так і його проекція на
перспективу, тобто очікувані параметри фінансового стану. Для вирішення цієї задачі
використовується багато методів. Одним з таких методів є матричне моделювання.
Для оцінки фінансового стану вже була запропонована матриця [1], але за
допомогою цієї матриці доцільно характеризувати загальний фінансовий стан
підприємства, а щодо окремих його сторін (ліквідності, рентабельності та ін.), то
проведення їх аналізу буде ускладнене, оскільки коефіцієнти, які характеризують одну
конкретну сторону, “розкидані” по матриці. Тому виникає необхідність формування
приватних матриць для характеристики окремих сторін фінансового стану
підприємства.
Для формування приватних матриць були розглянуті коефіцієнти, за допомогою
яких характеризується кожна сторона. На їх підставі були вибрані ті показники, з яких
формуються ці коефіцієнти і які відповідають умовам універсальності та
інформативності. Далі ці показники були упорядковані і отримана така послідовність:
кошти (К), поточні активи-запаси (ПА-З), поточні активи (ПА), дебіторська
заборгованість (Дз), кредиторська заборгованість (Кз), поточні пасиви (ПП). На основі
цієї послідовності побудовано матрицю (табл.1).
За аналогічною схемою були вибрані та упорядковані показники для оцінки
фінансової стійкості: власні обігові кошти (ВОК); власний капітал (ВК); оборотні
активи (ОА); пасиви (П); позиковий капітал (ПК). В результаті – отримана відповідна
матриця. Для оцінки ділової активності підприємства та його майнового стану була
отримана така послідовність показників: чиста виручка (ЧВ); оборотні активи (ОА);
основні виробничі фонди (ОВФ); власний капітал (ВК); необоротні активи (НА);
активи (А); дебіторська заборгованість (Дз); кредиторська заборгованість (Кз). На її
підставі побудована матриця оцінки ділової активності та майнового стану
підприємства.
Таблиця 1
Матриця оцінки ліквідності балансу
К
К
ПА  З
ПА
Дз
Кз
ПП

ПА  З

ПА

Дз

Кз

ПП

1
К
ПА  З
К
ПА
К
Дз
К
Кз
К
ПП

1
ПА  З
ПА
ПА  З
Дз
ПА  З
Кз
ПА  З
ПП

1
ПА
Дз
ПА
Кз
ПА
ПП
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1
Дз
Кз
Дз
ПП

1
Кз
ПП
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Для оцінки ділової активності підприємства та його майнового стану була
отримана така послідовність показників: чиста виручка (ЧВ); оборотні активи (ОА);
основні виробничі фонди (ОВФ); власний капітал (ВК); необоротні активи (НА);
активи (А); дебіторська заборгованість (Дз); кредиторська заборгованість (Кз). На її
підставі побудована матриця оцінки ділової активності та майнового стану
підприємства.
Для оцінки рентабельності підприємства була отримана послідовність: чистий
прибуток (ЧП); балансовий прибуток (БП); чиста виручка (ЧВ); власний капітал (ВК);
оборотні активи (ОА); необоротні активи (НА); активи (А). Матриця оцінки
рентабельності підприємства.
Наведені матриці мають високу інформативність і остаточні висновки за ними
зробити важко, тому виникає необхідність використання інтегральних показників.
Існує декілька методик обчислення узагальнюючого показника. Найбільш поширеними
є обчислення інтегрального показника як середньої арифметичної величини та як
середньої геометричної величини
Використання даних методів при оцінці фінансового стану підприємства не є
доцільним, оскільки кожен з коефіцієнтів ( a1 , a 2 , ... , a n ) по різному впливає на
узагальнюючий показник, який характеризує окремий вид фінансового стану або його
в цілому, тобто вагомість коефіцієнтів різна.
Таким чином, у подальшому, при визначенні інтегрального показника
пропонується використовувати наступний метод обчислення узагальнюючого
(інтегрального) показника як середньозважену величину:
Y= a1  k 1  a 2  k 2  ...  a n  k n ,
де Y – інтегральний показник;
a1 , a 2 ,..., a n - коефіцієнти оцінки фінансового стану;
k 1, k 2 , ... , k n - коефіцієнти коригування, які враховують вагомість відповідних
коефіцієнтів оцінки фінансового стану (вагомість показника).
Таким чином, запропонована методика оцінки фінансового стану підприємства
за допомогою приватних коефіцієнтів, що характеризують окремі його сторони, дає
можливість не тільки визначити тенденції розвитку підприємства, але й встановити
вузькі місця у його фінансовій діяльності.
Використана література:
1. Ачкасова Л.М., Шум Т.М. Розробка методики експрес-аналізу фінансового
стану АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. - Харків:
ХНАДУ, 2001, вип..4.-с.108-111.
2. Ачкасова Л. М. Удосконалення оцінки фінансового стану підприємства
/Ачкасова Л. М. //Економіка транспортного комплексу: зб. наук. пр. / М-во освіти і
науки України; редкол.: В. Г. Шинкаренко (гол.ред.) та ін.- 2013. – Вип. 21.- С.53-62
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Подолання комунікаційних бар'єрів, як спосіб підвищення ефективності
управління
Баценко Л.М., доцент кафедри менеджменту в галузях АПК Сумського
національного аграрного університету
Безсонова А.Р., здобувач вищої освіти 4 курсу спеціальності «Менеджмент»
Сумського національного аграрного університету
Адміністративний менеджмент - це та область людської діяльності, в якій
спілкування має велике значення. Від того, наскільки працівники, керівники
дотримуються етикету ділових комунікацій, грамотно вибудовують спілкування,
залежить результативність переговорів, взаєморозуміння, морально-психологічний
клімат, бажання співпрацювати один з одним для досягнення спільної мети. Майже всі
проблеми в бізнесі пов'язані зі спілкуванням - з передачею думок, ідей, почуттів, з
доведенням інформації до інших людей, що іноді призводить до непорозуміння і
виникнення бар'єрів. Вивчення комунікаційних бар'єрів дуже актуально в нинішній
час, так як перешкоди в спілкуванні виникають завжди і для їх запобігання необхідно
знати їх сутність та методи боротьби з ними.
Розглянемо основні типи комунікативних бар’єрів та шляхи їх подолання.
Невміння слухати. Однією з найголовніших навичок вважається вміння слухати.
Для цього слід задавати питання, показуючи свою зацікавленість, або перефразувати
те, що говорив співрозмовник, щоб переконатися в правильному розумінні сказаної
ним фрази. Активно слухати – це забезпечення зворотного зв'язку з відправником
повідомлення.
Семантичний бар'єр. Для подолання семантичного бар'єру слід враховувати
особливості своїх колег і використовувати в спілкуванні зрозумілу для них лексику.
Якщо слова мають різне значення, то потрібно пояснити в якому сенсі ви розумієте те
чи інше слово. Також варто враховувати, що мовні норми і специфіка вашої мови
мусять змінюватися в залежності від того, до кого ви звертаєтеся [1].
Фонетичний бар'єр. Для того щоб бути правильно зрозумілим, треба говорити
чітко, розбірливо, досить голосно, уникати скоромовки і т. д. Виконання таких умов
допомагає об'єкту комунікації більш точно зрозуміти отриману інформацію. Таким
чином, у спілкуванні кожен суб'єкт комунікації прагне їх виконувати. До
перерахованих вимог можна віднести також деякі конкретні закономірності
сприйняття мови іншого, які сприяють визначенню «кращої» фонетики в різних
ситуаціях. Закономірності такого роду проявляються в результаті численних
експериментів, в яких досліджуються: темп і швидкість мови, якість дикції і вимови і т.
д. Для подолання фонетичного бар'єру дуже важливий зворотний зв'язок. Спираючись
на реакцію слухачів дуже часто можна встановити швидкість мови в залежності від
ситуації. Але найголовніше - не забувати про існування цього бар'єру, так як кожна
людина, спираючись на свій досвід, може запобігти виникненню даного бар'єру, якщо
буде уважно ставитися до об'єкта комунікації [2].
Невербальний бар'єр. При укладанні договору, керівникам слід враховувати
міміку і жести своїх партнерів, так як люди можуть несвідомо показувати свої бажання
і те, що вони насправді думають. У кожної нації існують свої особливі невербальні
символи, які варто враховувати при ухваленні рішення.
Стилістичний бар'єр. Щоб подолати стилістичний бар'єр, слід правильно
структурувати передану інформацію. Це необхідно для кращого розуміння і
запам'ятовування даних. Існує два прийоми структурування інформації – це правило рамки і
18

правило ланцюга. В перше правило входить те, що рамку в спілкуванні створює початок і
кінець розмови. Іншими словами, на початку розмови повинні наводитись цілі і
перспективи, а в кінці підбиваються підсумки, і зазначається ступінь досягнення цілей, тому
що в пам'яті людини зберігається в основному початок і кінець, але не середина. Правильно
побудована рамка дозволяє організувати інформацію так, щоб структура відповідала
установкам слухача, його уявленням. Правило ланцюга визначає внутрішню будову
спілкування, тому що зміст спілкування має бути збудовано, тобто з'єднано в ланцюг. Будьякий ланцюг, як і рамка, покращує запам'ятовування і структурує інформацію відповідно до
очікувань співрозмовника.
Логічний бар'єр. Подолання логічного бар'єру здійснюється завдяки двом
способам побудови аргументації: висхідна і низхідна. При висхідній аргументації сила
послідовності аргументів зростає від початку до кінця повідомлення, а при низхідній –
сила аргументів спадає до кінця повідомлення. Якщо хто недуже зацікавлений темою
повідомлення, то краще на самому початку сказати сильний і важливий аргумент, щоб
привернути його увагу [3].
Бар'єр віку. Молоді співробітники компанії повинні враховувати думку старших
колег, тому що вони більш досвідчені і більше знають в справах організації.
Відповідно, літні люди повинні вітати ініціативу молодих, так як це сприяє розвитку
компанії.
Бар'єр боязні контакту з людиною. Подолання цього бар'єру можливе на шляхах
створення такої обстановки, при контакті з такою людиною, при якій він не зможе вам
зашкодити, тобто обов'язково спілкуватися з ним при свідках, а можливо навіть вести
запис спілкування з ним.
Бар'єр уникнення. Дуже часто виникають такі ситуації, в яких людина
ухиляється від контакту зі співрозмовником. Якщо ухилитися від спілкування
неможливо, то він використовує все, щоб не сприймати дану інформацію і припинити
розмову (не слухає співрозмовника, не дивиться йому в очі і т. д.). Для подолання
цього бар'єру співрозмовнику необхідно вирішити дві проблеми: 1) привернути увагу,
2) утримати увагу.
Для залучення уваги використовуються три основні прийоми:
- прийом «нейтральної фрази». На початку виступу вимовляється фраза, яка не
пов'язана з основною темою, але має цінність для всіх присутніх;
- прийом «заманювання». Мовець вимовляє інформацію таким чином, що її дуже
важко сприйняти. (Наприклад, він говорить дуже тихо і нерозбірливо)
- прийом «зорового контакту». Мовець вибирає кілька людей, і в процесі передачі
будь-якої інформації пильно дивиться на них, киває їм т. д.
Для підтримки уваги існують такі прийоми, як:
- прийом "ізоляції" (коли відводять співрозмовника в сторону, усамітнюються,
роблять зауваження тим, що говорять);
- прийом "нав'язування ритму" (постійна зміна голосу і мови, тобто говорячи то
голосніше, то тихіше, то повільніше, то швидше, розмовник як би нав’язує
співбесідникові свою послідовність перемикання уваги);
- прийом «акцентування» (вживання різних фраз, що сприяють залученню уваги,
наприклад: «Прошу звернути увагу», «Важливо відзначити, що..."та ін.) [4].
Спотворення інформації. Керівник повинен регулювати інформаційні потоки, а
для цього він повинен використовувати в управлінських рішеннях тільки ту
інформацію, в якій він повністю впевнений, свою власну, а також своїх колег і

19

підлеглих. До того ж йому слід навчитися оцінювати якісну і кількісну сторони своїх
інформаційних потреб.
Інформаційне перевантаження. Щоб запобігти інформаційне перевантаження,
слід чітко визначати цілі ділової активності, використовувати тільки необхідну
інформацію, дотримуватися балансу праці і відпочинку, сформувати високу
внутрішню інформаційну культуру та виконувати поставлені перед вами завдання по
черзі. Також керівнику буде корисно скласти план робочого дня, щоб визначити фронт
робіт, виділити головні і другорядні завдання, так як це сприяє подоланню
інформаційних перевантажень.
Незадовільна
структура
організації.
Керівник
повинен
періодично
організовувати зустрічі зі своїми підлеглими різних рівнів, тому що це покращить
систему зворотного зв'язку, і, отже, запобігатиме спотворенню інформації та
виникненню конфліктів [5].
У висновку можна сказати, що в ході комунікації виникають різні бар'єри, які
заважають конструктивному діалогу і ведуть до неефективного управління
організацією. Але якщо керівники та їхні підлеглі дотримуватимуться правил
подолання цих бар'єрів, то їм вдасться уникнути непорозуміння між ними та уникнути
зайвих конфліктів.
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Діяльність сучасного підприємства позначена глибиною та складністю зв’язків,
високим ступенем розподілу праці, динамізмом економічних, технологічних,
соціальних та інших процесів; складається із значної кількості подій та явищ, кожне із
котрих є джерелом інформації. Адміністративний менеджмент, згідно з його сучасним
концептуальним підходом, це управлінська діяльність, котра передбачає встановлення,
підтримку штатних параметрів функціонування підприємства шляхом чіткої
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формалізації, суворої регламентації, контролю та регулювання діяльності трудового
колективу що спрямована на вирішення зовнішніх завдань, досягнення цільових
орієнтирів, забезпечення стійкості організації у зовнішньому середовищі.
Через прискорений розвиток суспільного виробництва, упровадженням
досягнень науково-технічного прогресу, ускладненням господарських зв’язків обсяги
інформації безперервно зростають. Ефективне управління підприємством в умовах
ринкової економіки можливе тільки за умови своєчасного надходження даних, які
характеризують стан зовнішнього середовища і процесу управління. Крім того,
керівництву підприємств необхідно, використовуючи відповідні методи та технічні
засоби, перетворювати отримані дані в інформацію, систематизувати і надавати в
необхідній для користувачів формі з метою виявлення наявних взаємозв'язків між
явищами та процесами, які досліджуються. Саме SWOT-аналіз є дієвим інструментом
сучасного керівника, менеджера у вирішенні таких складних завдань.
У адміністративному менеджменті SWOT-аналіз – це своєрідний інструмент, він
не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу
упорядкувати процес обмірковування усієї наявної інформації із використанням
власних думок та оцінок.
За допомогою SWOT-аналізу сучасний керівник має можливість визначити
сильні й слабкі сторони на підприємстві чи у певній галузі, а також можливості й
загрози, що впливають на них із зовнішнього середовища.
Для здійснення SWOT-аналізу на підприємстві необхідне відповідне
інформаційне забезпечення, котре має містити: методи та моделі, необхідні для SWOTаналізу; базу даних; набір організаційних та методичних прийомів, суттєвих для
підвищення надійності інформаційного забезпечення. Методика SWOT-аналізу
ґрунтується на підході, котрий дає змогу вивчати зовнішнє та внутрішнє середовище
підприємства разом. За допомогою цієї методики можна встановити взаємозв’язки між
силою та слабкістю, котріпритаманні підприємству, і зовнішніми загрозами і
можливостями. Сучасний керівник, менеджер спочатку виявляє сильні та слабкі
сторони, а також загрози та можливості, після цього встановлює взаємозв’язки між
ними, що може бути використано для розробки стратегії підприємства.
Формування інформаційного забезпечення SWOT-аналізу на підприємстві – це
процес цілеспрямованого добору відповідних інформативних показників для
використання в процесі аналізу, планування, прийняття оперативних управлінських
рішень і контролю за реалізацією їх [1, с. 78]. Ці показники отримують із зовнішніх і
внутрішніх джерел інформації. Система збору даних – важливий компонент
бездокументального інформаційного потоку, проте для сфери стратегічного управління
підприємством тільки такого збору даних, орієнтованого на одержання відомостей про
стан підприємства, вже недостатньо. Потрібно оцінити цю інформацію для
забезпечення можливих адміністративних реакцій, що випливають із порівняння
заданих цільових і параметричних систем підприємства [2, с. 44].
SWOT-аналіз є важливою діагностичною процедурою, своєрідною бізнестехнологію, яка містить оцінку стану підприємства, незадіяних ресурсів і загроз
діяльності підприємства. Такий аналіз —винятково ефективний, доступний, дешевий
спосіб оцінки стану проблемної й управлінської ситуації підприємства. Це
універсальний метод, що може використовуватися для аналізу діяльності конкретних
підрозділів. Так, застосування технології SWOT-аналізу в менеджменті допоможе
систематизувати проблемні ситуації, краще усвідомити структуру ресурсів, на які
варто опиратися в удосконалюванні діяльності й розвитку організації.
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Завдяки своїй концептуальній простоті SWOT став широко застосовуватись
менеджерами, але при цьому є схильним і до неправильного застосування.
По перше, для його проведення непотрібні ні ємкісні бази даних, ні формальна
підготовка. Любий, хто хоч трішки знайомий з підприємством та має уявлення про
ринок, може скласти простий SWOT. З іншої сторони, притаманна аналізу простота
може призвести до поспішних та безглуздих висновків, повних невизначених та
двозначних понять. Простота аналізу оманлива, її результати сильно залежать від
повноти та якості вихідної інформації.
По-друге, для проведення SWOT потрібні або експерти з дуже глибоким
розумінням поточного стану та тенденцій розвитку ринку, або дуже значний об’єм
робіт по збору та аналізу первинної інформації для досягнення цього розуміння.
По-третє, помилки допущені при формуванні таблиці (включення лишніх факторів чи
випущення важливих, некоректна оцінка вагомих коефіцієнтів та взаємного впливу), не
можуть бути виявлені у процесі подальшого аналізу (окрім зовсім явних) – вони призведуть
до невірних висновків та помилкових стратегічних рішень. Окрім цього, інтерпретація
отриманої моделі, а, відповідно, якість висновків та рекомендацій, сильно залежить від
кваліфікації експертів, які провадять SWOT- аналіз.
Незважаючи на виявлені недоліки, завдяки даному методу ми можемо зрозуміти
на що саме варто звернути увагу в процесі управління для того, щоб покращити свою
конкурентну позицію на ринку, що в період кризи є одним із найнеобхідніших заходів.
Варто використовувати даний метод в управлінні підприємством із додатковим
уточненням можливостей та загроз, тобто створенням матриці можливостей та матриці
загроз, що дозволить дати оцінку їх важливості та ступеню впливу на стратегію
підприємства.
Перевага SWOT- аналізу як методу полягає в тому, що він дозволяє сформувати
набір елементів внутрішнього середовища в залежності від поставленої мети, будь-то
вивчення маркетингової діяльності підприємства, дослідження проблем управління,
оцінка інвестиційної привабливості або діагностика конкурентоспроможності. Дані
SWOT- аналізу дозволяють керівництву підприємства визначити напрямки змін в цілях
перетворення слабких сторін в перевагу з урахуванням сприятливих і не сприятливих
зовнішніх обставин
Для сучасного керівника SWOT-аналіз виконує функцію діагностичного
інструмента управління стратегією підприємства. За допомогою його проведення
з’являється можливість визначення оптимального шляху розвитку підприємства в
кризових умовах. Для керівників підприємств, які обмежені у фінансових ресурсах та
мають незначний інноваційний потенціал SWOT-аналіз є обов’язковим методом
стратегічного управління, за допомогою якого компанія може перебудувати стратегію
свого розвитку та визначити шляхи ведення бізнесу у найближчий перспективі.
Підводячи підсумок, виділімо основні переваги методу SWOT аналізу.
1. Метод застосовується в найрізноманітніших сферах економіки та управління.
2. Його можна адаптувати до об'єкта дослідження любого рівня.
3. Вільний вибір аналізованих елементів залежно від поставлених цілей.
4. Може використовуватися як для оперативного контролю діяльності організації,
так і для стратегічного планування на тривалий період.
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Виникнення дебіторської заборгованості внаслідок самого факту існування
розрахунків з покупцями і замовниками в певних межах є нормальною ознакою
діяльності підприємства, але не в тих випадках, коли відбувається її безконтрольне
зростання і систематичне несвоєчасне погашення, як це систематично спостерігається
на деяких підприємствах та в організаціях. В такому випадку проблема підприємства
полягає не лише у тому, що борги не повертаються, а і у тому, що оцінити суму
ймовірної безнадійної заборгованості досить складно, як і розрахувати резерв для її
списання і, тим більше, списати її у бухгалтерському обліку.
Огляд численних публікацій щодо питань безнадійної дебіторської
заборгованості в економічній літературі, наукових статтях та спеціальних виданнях
дозволяє стверджувати про актуальність даного питання, що підтверджується
результатами фінансового аналізу підприємств. Таким чином, прострочена і безнадійна
дебіторська заборгованість породжує проблеми, пов’язані як із станом
платоспроможності, так і з організацією обліку. Більш детально зупинимося на питанні
розрахунку і обліку резерву сумнівних боргів.
Методика розрахунку резерву сумнівних боргів запропонована у додатку до
П(С)БО 10 [1], але на практиці вона майже не використовується, що доводить її
недосконалість. Цю думку поділяють чимало теоретиків і практиків з обліку, які
пропонують свої методи вирішення зазначеної проблеми. Зокрема І. Зимній [2, с. 51]
пропонує формувати резерв сумнівних боргів лише для тієї дебіторської
заборгованості, строк позовної давності якої закінчується в наступному за звітним
році. Таким чином автор дещо звужує поняття «сумнівний борг», бо до сумнівної він
відносить лише ту дебіторську заборгованість, яка вже два роки обліковується на
балансі підприємства. При визначенні мети нарахування резерву автор не згадує про
принцип обачності, а зазначає, що резерв необхідний лише для того, щоб виявити і
списати дебіторську заборгованість після закінчення строку позовної давності. Таким
чином запроваджений автором метод є занадто спрощеним і не дає змоги об’єктивно і
точно сформувати резерв сумнівних боргів.
Т. Жолобчук [3, с.27] у своїй статті пропонує для розрахунку резерву сумнівних
боргів скористатися методикою, розробленою Національним банком України. Слід
зазначити, що формування резервів для банків є обов’язковим, крім того, розроблена
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методика практикується не один рік, вона вже випробувана. Для застосування
методики НБУ слід спочатку класифікувати дебіторську заборгованість за групами
ризику залежно від строків її непогашення згідно з укладеними договорами, а за
відсутності договірних умов – залежно від строків її перебування на балансі
підприємства. Класифікація дебіторської заборгованості є спільним моментом у
розрахунках резерву на підставі П(С)БО та Положення НБУ. Різниця полягає у тому,
що, згідно з П(С)БО, коефіцієнт сумнівності розраховується самостійно, виходячи з
суми безнадійної дебіторської заборгованості, а в Положенні НБУ розмір резерву у
відсотках вже встановлений. Запропонований автором метод також має за мету
спростити розрахунок резерву, дійсно, основна проблема – це визначення коефіцієнту
сумнівності, але даний метод має деякі недоліки. Коефіцієнти, що застосовуються
банками, доволі значні (0,2; 0,5; 1), а, якщо розраховувати резерв за методикою П(С)БО
10, то коефіцієнт майже ніколи не перевищує 0,4.
У багатьох публікаціях автори пропонують звернутися до міжнародних
стандартів (В. Іванов, В. Батищев [4]). У результаті виник третій спосіб розрахунку
резерву – за загальним відсотком від залишку первинної вартості усієї дебіторської
заборгованості. Батищев В. у своїй статті [4] доводить, що наведені у П(С)БО 10
формули для розрахунку резерву не є точними і економічно «безпечними» для того,
щоб їх застосовувати. Перш за все він звертає увагу на те, що показник, розрахований у
П(С)БО 10, не має економічної сутності. А саме, при розрахунку коефіцієнту
сумнівності в якості бази розрахунку (знаменник дробу) прийнята дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи на кінець n-го
місяця, обраного для дослідження періоду. У той же час, для розрахунку коефіцієнту
сумнівності використовується фактично списана безнадійна дебіторська заборгованість
за n-й місяць. Автор зазначає, що для розрахунку коефіцієнта сумнівності за
визначений місяць залишок дебіторської заборгованості за відповідною
класифікаційною групою на кінець цього місяця ніякої ролі не відіграє. Для
підтвердження у статті наводиться приклад – ситуація, коли дебіторська заборгованість
відповідної групи на початок місяця виявилася повністю списаною як безнадійна, а
нова дебіторська заборгованість у цьому місяці не виникла. Таким чином залишок
дебіторської заборгованості на кінець місяця виявився нульовим. З умови прикладу
П(С)БО 10 незрозуміло, чому повинен дорівнювати коефіцієнт сумнівності відповідної
групи за цей місяць. У результаті чиста вартість реалізації відповідної групи
дебіторської заборгованості на десятки років наперед повинна відображатися в сумі,
що дорівнює нулю.
Наступний аспект використання наведеної у П(С)БО формули пов’язаний з
порядком визначення коефіцієнта сумнівності для кожної групи дебіторської
заборгованості. У П(С)БО 10 коефіцієнт сумнівності по кожній групі пропонується
розраховувати як середньоарифметичну величину коефіцієнтів сумнівності цієї групи
за кожний місяць періоду, що аналізується. Формула розрахунку передбачає ділення
суми коефіцієнтів сумнівності відповідної групи, розрахованих за кожний місяць, на
кількість місяців періоду, що аналізується. У прикладі П(С)БО 10 при визначенні
коефіцієнта сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості деякі місячні
коефіцієнти сумнівності не беруть участі в розрахунках, оскільки у цих місяцях
безнадійна заборгованість в окремих групах була відсутня, але виникає питання:
наскільки точно такий підхід відображає оцінку дебіторської заборгованості. Адже
при цьому не враховується розмір якісної дебіторської заборгованості, яка протягом
досліджуваного періоду не містить безнадійної заборгованості.
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Викликає сумніви також обраний для прикладу період дослідження – останні
півроку, при цьому коефіцієнти розраховуються щомісяця. На думку Батищева В. це
пояснюється тим, що підприємство кожного місяця складає статистичну звітність за
формою №1-Б і повинне щомісячно розраховувати резерв і визначати коефіцієнти. Він
вважає це недоцільним. Ми погоджуємося з ним, але лише у тому, що стосується
коефіцієнтів. Дійсно, кожного місяця їх визначати складно, а у більшості випадків і
неможливо, бо списання заборгованості не відбувається так часто, але резерв
необхідно перераховувати щоразу при складанні звітності. Перерахунок пов’язаний зі
зміною дебіторської заборгованості, а не коефіцієнту сумнівності. Розрахований
коефіцієнт можна застосовувати протягом декількох звітних періодів, тому правильне
його визначення має велике значення.
Зважаючи на виявлені недоліки при використанні методу розрахунку резерву
сумнівних боргів на основі класифікації дебіторів за її платоспроможністю та з
урахуванням проаналізованих підходів науковців щодо цього питання, підтримуємо
доцільність використання методу визначення резерву сумнівних боргів, виходячи зі
строків непогашення дебіторської заборгованості. Щодо методу визначення резерву,
виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, то використання його на практиці є
проблематичним, оскільки необхідні дані про фінансове становище цих дебіторів.
Такий метод доцільно використовувати тільки для підприємств, які мають обмежене
коло постійних покупців, налагоджені довірчі партнерські відносини з ними і
достовірну інформацію про їх фінансовий стан. Крім того, у всіх інших випадках слід
застосовувати метод класифікації дебіторської заборгованості.
Використана література:
1. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10
«Дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс] / Наказ Міністерства Фінансів
України
№237
від
08.11.99
р.
–
Режим
доступу
:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
2. Зимний, И. Резерв сомнительных долгов – кому нужно это горе? [Текст] / И.
Зимний // Облік. Податки. Аудит в Україні. – 2001. – № 10. – С. 51-52.
3. Жолобчук Т. Як визначити сумнівний борг [Текст] / Т. Жолобчук // ДебетКредит. – 2009. – № 28. – С. 27-29.
4. Батищев В. Некоторые особенности начисления и учета резерва сомнительных
долгов [Текст] / В. Батищев, Ю. Бакун, С. Максутов // Бухгалтерский учет и аудит. –
2009. – № 7. – С. 40-45.

Проблематика мовного бар’єру в діловому спілкуванні
Галенін Р.В., к.е.н., старший викладач кафедри економіки та бізнесадміністрування Сумського державного університету
rgalenin@gmail.com
Ковтун В.Ю., здобувач вищої освіти спеціальності «Менеджмент»
Сумського національного аграрного університету
1fire2fall1@gmail.com
Серед наукових досліджень останніх двох десятиріч певна їх кількість
присвячена питанням керування компаніями, їхніми дочірніми фірмами й філіями. Ці
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дослідження розглядали практично всі аспекти проблеми взаємин головних компаній
та їхніх філій, за винятком одного – питання про підходи до вирішення мовних
проблем компанії. У вузькому сенсі, цю проблему можна розглядати як частину
внутрішньої корпоративної культури, а у широкому – як частину комунікації.
Слід зазначити, що вже на початку 70-х років велися дослідження, які визнавали,
що мовні проблеми можуть стати бар'єром для ведення бізнесу на міжнародному
ринку. Однак вони не викликали широкого інтересу, головним чином через критику
поняття «мовний бар'єр», тому що воно асоціювалося з поняттям фізичного простору.
Як свідчить аналіз літератури, в останні 25 років у роботах з вивчення проблем
іноземних фірм розглядаються, головним чином, питання комунікації, зокрема її
міжкультурний аспект. Проте дотепер не приділяється достатньої уваги вивченню ролі
мови у внутрішньому корпоративному спілкуванні.
У сфері адміністративних відносин поняття мовного бар'єру спілкування теж є.
Недостатнє знання мови не рідко стає проблемою ділового спілкування. Відсутність
знань тієї чи іншої мови буде стримуючим фактором ділових переговорів не тільки в
мультинаціональних компаніях. Це є одним з випадків комунікативних перешкод в
спілкуванні і, окрім ведення діалогу різними мовами, означає ще й нездатність
зрозуміти одне одного особами-носіями однієї мови. Коли спілкування в
мультинаціональній організації передбачає переклад з однієї мови на іншу, це створює
додаткові труднощі для розуміння точного сенсу сказаного.
У тлумачному словнику існує кілька пояснень такого терміна, як «мовний
бар'єр». Однак в першу чергу це неможливість спілкування іноземною мовою, що
перешкоджає індивідууму вступати в контакт з носіями цієї мови, реалізовувати свої
інтенції.
Фраза «ми говоримо різними мовами» може вживатися в прямому і переносному
значенні, але означає приблизно одне й те саме – нездатність співрозмовників
зрозуміти один одного.
Відомо багато випадків безуспішних спроб при підписанні важливих контрактів, або
на ділових переговорах через мовний бар`єр. Великі складності в спілкуванні можуть
виникнути, якщо зарубіжні партнери використовують мовні звороти, в яких формальне
значення слів не збігається або суперечить вкладеному змісту.
До причин нездатності спілкуватися чужою мовою, крім проблем з граматикою і
лексикою, відносяться: страх помилки, відсутність практики, незнання або нехтування
розмовною лексикою та інші.
Від страху помилки під час підписання контракту не може застрахуватися навіть
людина, яка вільно володіє потрібною мовою. Необхідність побудувати у діловому діалозі
фразу з підсвідомо незрозумілих слів – відмінна можливість помилитися, і людина
підсвідомо намагається її уникнути.
Відсутність практики теж є важливою причиною даної проблеми. Особливо він
стає помітним під час переговорів. Для того, щоб подолати цю причину мовного
бар'єру під час спілкування, потрібно розмовляти і слухати.
Все перераховане вище вірно тільки для поняття «мовний бар'єр» в його
прямому, лінгвістичному значенні. Якщо говорити про мовні комунікативні бар'єри
загалом, то до причин їх виникнення відносяться: зовнішнє середовище, що не має в
своєму розпорядженні до спілкування; негативне ставлення до співрозмовника або
його іміджу, стереотипи; невміння і небажання прислухатися до чужої думки.
До підвидів мовних комунікативних бар'єрів відносяться фонетичні бар'єри (тобто
все, що утрудняє розуміння мови на слух, – заїкання, занадто гучний або занадто тихий
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голос мовника, монотонна мова. Не сприяє розумінню і акцент, засміченість мови
іноземними словами), семантичні бар'єри(виникають через приналежність співрозмовників
до різних культурних шарів або соціальних груп. В такому випадку один з учасників
розмови може використовувати слова або взагалі незрозумілі іншому, або надавати їм сенс
відмінний від того, до якого звик співрозмовник) та стилістичні бар'єри. В цьому випадку
непорозуміння виникає через невідповідність стилю мови її змісту. Наприклад, не сприяє
взаєморозумінню використання наукового стилю в розмовній мові.
Щодо мовних бар’єрів у міжкультурній комунікації,вчені не прийшли до єдиної
думки про те, як класифікувати перепони в міжкультурному спілкуванні. За однією з
версій крім мовного бар'єру, тобто психологічної нездатності людини заговорити
іноземною мовою або розмовляти зрозуміло, виділяють наступні проблеми:
впевненість у тому, що всі люди однаково мислять і керуються подібною системою
цінностей, помилки в оцінці жестів і міміки співрозмовника, стереотипи мислення
тощо.
В процесі переговорів та інших офіційних ситуацій теж часто з'являються
перешкоди конструктивного спілкування. Найбільш очевидна – приналежність
учасників розмови до різних культур (наприклад, японці ніколи не дають прямої
відмови, що не завжди зрозуміло європейцям). Мовний бар'єр заважає людям
спілкуватися, будь вони представниками різних відомств, соціальних шарів, наукових
шкіл і культурних течій.
Підсумовуючи все вищесказане, варто зазначити, що в умовах сучасного світу
людство активно розвивається, розширюючи можливості всебічних контактів та
партнерства, завдяки чому зростає і потреба у подоланні усіх перешкод на шляху до
успішної, продуктивної співпраці.
Рішення проблеми мовного бар`єру існує, але потребує значних витрат часу і
зусиль. Найефективнішими методами є постійна практика спілкування з носіями мови,
підвищення власної компетенції у сфері адміністративних відносин та набуття досвіду
шляхом активної співпраці з різними партнерами, незважаючи на усі перешкоди.
Також треба брати до уваги методики, що дозволяють подолати страх помилитися:
перегляд допоміжних фільмів і відеоматеріалів, виховувати в собі вміння стати на
позицію співрозмовника, стежити за тим, щоб стиль і манера спілкування відповідали
ситуації, не використовувати вузькоспеціальні і жаргонні вирази в невідповідній
обстановці.
Список використаної літератури:
1. Большаков О. Г., Несмєлова М. Ю. /Конфліктологія організацій / Большаков
О. Г. Київ – 2001. – с. 35-37.
2. Гуревич П. С. /Культурологія: підручник. // Гуревич П. С./ Історія
культурологічних досліджень. Довідник./ М-во освіти і науки України / Київ – 2005. –
вип. 2. – с. 7-12.
3. Заньковський Р. К. Організаційна психологія: підручник для ВНЗ /
Заньковський Р. К., Перелета Я.І. Харків. – 2006. – с.17-25
4. Мітин А. Н., Шевченко Л. М. Культура управління. – 2015. – с. 210 // Мітин
А. Н., Шевченко Л. М. Менеджмент від А до Я. / Новосибірськ / – 2003. – с. 45-48.

27

Визначення менеджменту туристичної галузі як об’єкту державного
управління
Дєгтяр О.А., доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського
господарства імені О.М.Бекетова
odegtyar@i.ua
Потенціал для розвитку галузі туризму в Україні є значним. Туристські ресурси,
якими володіє наша держава можуть забезпечити високий рівень розвитку туристської
галузі та значно збільшити потоки туристів як у рамках внутрішнього туризму, так і
щодо в’їзду іноземних громадян в Україну із туристськими цілями. Гальмує розвиток
туристичної галузі недосконала нормативно-правова база державного регулювання
галузі туризму, відсутність чітких та прозорих механізмів взаємодії органів влади та
сфери бізнесу, недостатній рівень інформатизації, організаційних заходів щодо
просування України як туристського бренду. Відповідно результатом такого
гальмування є недостатнє фінансування розвитку туринської інфраструктури та
зниження рівня конкурентоздатності на світових та європейських туристських ринках.
Отже, підвищення ефективності використання туристсько-рекреаційного потенціалу
територій України є пріоритетним завданням державного управління через реалізацію
механізмів соціально-економічного забезпечення розвитку туризму.
Відповідно до Закону України «Про туризм» можна дати наступне визначення
даного поняття: «туризм - тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих,
пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення
оплачуваної
діяльності в місці, куди особа від'їжджає» [3].
Відповідно до Закону України «Про туризм» у нормативно-правовому полі
виділено наступні механізми державної регуляторної політики [3]:
- реалізація державної політики у напрямі забезпечення пріоритетів у галузі
туризму;
- проведення класифікації та пошук ефективних шляхів використання
туристських ресурсів;
- бюджетне фінансування програм розвитку туризму, державна фінансова
підтримка інновацій у туристській галузі;
- регламентація роботи юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність у галузі
туризму;
- організаційне забезпечення функціонування галузі туризму;
- організація процесів ліцензування;
- стандартизація туристських послуг;
- регламентація підготовки фахівців у галузі туризму, формування необхідних
компетенцій;
- статистика та моніторинг розвитку галузі туризму;
- організація науково-дослідницької роботи у галузі туризму;
- контроль, регламентація та координація функціонування суб’єктів господарської
діяльності у галузі туризму.
За результатами аналізу, можна надати наступні рекомендації щодо підвищення
ефективності реалізації механізмів державного управління та регулювання у галузі
туризму, а саме:
- створення державних фондів підтримки програм розвитку туризму,
- забезпечення державного фінансування актуальних проблем туристської індустрії,
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- пільгове оподаткування для інвесторів, які вкладають кошти у галузь туризму, з
метою нарощування потенціалу галузі, яка буде сприяти збільшенню обсягів
діяльності супутніх галузей економіки,
- залучення до підготовки державної програми розвитку тризму регіональні та
місцеві еліти, а також представників регіональної та місцевої влади та об’єднаних
територіальних громад,
- вирахування думки громадськості при прийнятті рішень щодо розвитку об’єктів
туристської інфраструктури,
- створення потужної системи просування національного туристського бренду на
зовнішньоекономічні ринки на державному рівні,
- розробка, презентація інформаційно-презентаційних матеріалів з метою
просування туристського продукту.
Таким чином, у результаті проведеного дослідження було визначено нормативноправову базу щодо визначення поняття туризм. Його розглянуто як комплексну
систему взаємоузгоджених факторів, що безпосередньо впливають на забезпечення
зростання основних макроекономічних показників держави. Відповідно, для України
галузь туризму є однією із пріоритетних. Визначено та проаналізовано функції
туризму. На основі аналізу існуючих методик державного регулювання галузі туризму,
надано рекомендації щодо підвищення ефективності державної регуляторної політики
у галузі туризму.
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Формування системи мотивації праці у менеджменті підприємства
Касатонова І.А., к.е.н., доцент кафедри управління та адміністрування
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
kasatonova82@gmail.com
Кононенко А.В., здобувач вищої освіти 4 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
У своїх дослідження видатний японський підприємець С. Хонда зазначав, що
співробітники компанії працюють більш продуктивно та інноваційно, якщо їх до цього
не примушують та мотивують. І навпаки, зовсім інший результат буде там, де
працівникам суворо вказують на те, що саме робити. Ось чому, формування системи
мотивації відіграє значну роль в сучасній системі менеджменту підприємства.
Стимулювання праці є головним фактором мотивації. Важливе значення
особистих заходів матеріального та морального стимулювання до високої
продуктивної праці: встановлення рівня грошової винагороди, ставок тарифів, премій,
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підвищення професійної кваліфікації, доручення важливих та відповідальних завдань,
відрядження на навчання за рахунок підприємства [1].
За своїм змістом мотивація уявляє собою сукупність процесів, які спонукають,
направляють і підтримують поведінку людини в напрямі досягнення певної мети. При
цьому є велика кількість чинників мотивації, які допомагають визначити, що саме є
найбільш цінним та важливим для окремого працівника. Зазвичай, це декілька різних
чинників, які разом складають карту чи набір мотиваційних чинників.
Крім того, за своїм характером мотиви поведінки працівника можуть бути
позитивними та негативними. Наприклад, премія, яку працівник може отримати за
добре виконану роботу – це позитивний зовнішній мотив поведінки працівника, а
негативний – покарання за її невиконання; позитивний внутрішній мотив – інтерес до
справи, якою він займається, а негативний – її рутинний характер, внаслідок чого, від
цієї роботи працівник прагне взагалі позбутися [2].
Отже, знання чинників мотивації працівника для керівника має велике значення,
адже співвідношення внутрішніх та зовнішніх факторів мотивації становлять основу
для узгодження інтересів співробітника та підприємства. Із системою мотивації тісно
пов’язана також система компенсацій на підприємстві. Так, система компенсацій – це
відображення стратегії розвитку підприємства, і мотиваційної спрямованості
працівників.
Система мотивації та компенсації на підприємстві є індивідуальною, тому
звичайне копіювання інструментів, які використовують конкуренти не зможе привести
до успіху. Значною проблемою на великих підприємствах є мотивація топ–менеджерів,
яка полягає навіть не у матеріальному чиннику.
Якщо проаналізувати список мотиваторів, то можна побачити, що основне, в
чому може бути зацікавлений топ-менеджер – це його позиціювання всередині
компанії, якість виконуваних ним завдань, а також співвідношення влади та ресурсів з
його відповідальністю.
На жаль, саме останній мотиватор найважче реалізувати на практиці. Оскільки
саме тут, при узгодженні інтересів топ-менеджера і власника починається конфлікт
інтересів. Виходом з даної ситуації, на наш погляд, є укладення дуже повної та
детально прописаної додаткової угоди до трудового договору, де заздалегідь
обумовлюються всі мотиваційні програми, можливості для навчання, делеговані
завдання (разом з ресурсами й відповідальністю) і т. д.
Часто наявність саме такої угоди, є тією причиною, за якою топ-менеджер
погоджується прийти в компанію навіть за менший у порівнянні з конкурентами
компенсаційний пакет. Виходячи з цього, мотивація співробітників є важливим
ресурсом компанії, який дозволяє їй рухатися вперед і реалізовувати поставлені перед
нею цілі. Керівництвом використовуються фінансові та не фінансові інструменти,
поєднання яких компанія використовує суто індивідуально. А в основі ефективної
системи мотивації лежить баланс інтересів співробітника та інтересів компанії.
Для успішної системи мотивації кожного окремого працівника, необхідно, щоб
була побудована окремо система стимулювання з урахуванням його якостей, наявністю
на підприємстві інших джерел, стилю управління. Під час формування оптимальної
системи мотивації сучасним керівникам підприємств необхідно використовувати
методи мотивації з використанням як світового, так і вітчизняного досвіду.
Відсутність професіоналізму може призвести до зниження продуктивності праці.
Адже, мотивація – це важливий інструмент, зворотний ефект від неправильно
впроваджених заходів може значно збільшити можливість перевершити очікуваний
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позитивний результат. Будуючи таку систему завжди потрібно звертати увагу та
пам'ятати про те, що система мотивації має дозволити раціонально збалансовувати
ступені стимулювання на різних посадах, включаючи різні посади й мати єдині
принципи побудови, при цьому зберігаючи загальну структуру системи та, безумовно,
підтримуючи стратегію і цілі підприємства.
Використана література:
1. Юрченко О.Б. Мотивація як істотний чинник формування людського капіталу
/ О.Б. Юрченко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4.– С. 156 –160.
2. Рульєв В. А. Менеджмент: навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К.:
Центр навчальної літератури, 2011. – 312 с.

Проблема ефективного прийняття управлінських рішень
Івашко А.О., здобувач вищої освіти 2 курсу ННІ фінансів, банківської справи,
Науковий керівник: Попович Л.О., асистент Університет державної фіскальної
служби України
ivashko732@ukr.net
В сучасних економічних реаліях, важко назвати більш важливу і багатогранну
сферу діяльності, ніж управління, від якої в значній мірі залежить і ефективність
виробництва, і якість обслуговування населення.
Актуальність даної теми полягає в тому, що процес прийняття рішень є
невід’ємною частиною управлінського циклу у функціонуванні будь-якої організації.
Адже сам процес управління складається із сукупності рішень які приймає керівник.
Тому від обраної стратегії прийняття рішень залежить функціонування та ефективність
діяльності підприємства.
Питанням щодо прийняття управлінських рішень приділяють увагу чимало
науковців, зокрема: М. Мескон, В. Бакуменко, Ф. Тейлор, Н. Чумаченко,
А. Дєгтяр, А. Чопенко.
Так, управлінське рішення – це результат аналізу, прогнозування, оптимізації,
економічного обґрунтування і вибору альтернативи з безлічі варіантів досягнення
конкретної мети системи менеджменту [1, c.23]. Рішення повинно розглядатися як
результат зв’язку, вид інформації, що забезпечує нормальне протікання процесу в
системі. Інформація на вході системи – економічне завдання, на виході – рішення, яке
формується у вигляді управлінської команди для впливу на об’єкт.
Практика показує, що ефективність управлінських рішень зростає у випадку
врахування інтересів широкого кола результативних соціально-економічних суб’єктів
при їх прийнятті. Варто зазначити, що при прийнятті управлінських рішень доцільно
враховувати інтереси саме результативних груп економічного впливу підприємства [3,
c.230]. Групою економічного впливу підприємства можуть бути споживачі,
працівники, постачальники, державні органи влади, громадські організації тощо.
Сьогодні, рішення в основному приймаються із позиції однієї групи
економічного впливу, а саме власників та менеджерів підприємства. Такий підхід не
дозволяє приймати узгоджені управлінські рішення, в яких враховані інтереси
широкого спектру груп економічного впливу та не сприяє прийняттю управлінських
рішень, які сприяють підвищенню ефективності діяльності організації.
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На даний час, коли в Україні відбувається реформування економіки,
правильність прийняття рішень піддається сумнівам, адже управлінський апарат
держави не завжди в змозі обгрунтувати доцільність прийняття рішень за нестачею
часу. Тому потрібно, щоб кожен опанував метод прийняття ефективного рішення у
короткі терміни. У критичних ситуаціях, коли для прийняття складного рішення мало
часу, варто віддавати пріоритет своєчасності: краще своєчасно прийняти недостатньо
обгрунтоване рішення, ніж із запізненням – добре обгрунтоване [2, c.8]. Але в
практичній діяльності більш всього використовується принцип: краще прийняти
невчасне рішення, ніж не приймати ніякого.
Таким чином, сучасний етап розвитку організацій цікавий тим, що зміни
навколишнього середовища примушують керівників шукати все нові й нові методи та
засоби управління різноманітними питаннями керованих ними систем. В той же час,
інколи зміни відбуваються так швидко, що керівник навіть не встигає усвідомити ці
зміни, не кажучи вже про реакцію на них. Тому, безумовно, дуже гостро стоїть питання
формування сучасних підходів до різних аспектів управлінської діяльності, особливо
до прийняття управлінських рішень.
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Бабаєва М.Н., здобувач другого рівня вищої освіти спеціальності «Публічне
управління та адміністрування»
Вирішення регіональних проблем є пріоритетним для всіх країн світу. Але кожна
країна намагається їх розв’язати з урахуванням власних традицій і практик. Успішний
досвід подолання проблем регіонального розвитку інших країн є важливим і
актуальним, натомість він не ефективний для України, оскільки не враховує
національні особливості. Узагальнення наявних теоретичних і методологічних
положень дозволяє розглядати можливості для розвитку території України з позиції
широкого кола факторів впливу: географічних, адміністративних, економічних,
соціальних, екологічних, інноваційних тощо, характерних для різних часових періодів.
Регіональний розвиток в Україні відбувається під впливом теорій, спрямованих на
підтримку проблемних територій, з паралельним використанням елементів інших
теорій, що характеризують регіональне зростання на основі інновацій,
конкурентоспроможності, розвитку місцевого самоврядування.
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Наукові дослідження питань ефективності регіонального розвитку в Україні
характеризуються різностороннім поглядом авторів на проблеми регіонів і пропозиції
щодо їх вирішення, серед яких набули розвитку: програмно-цільовий підхід,
стратегічний підхід, економічні важелі впливу, саморозвиток регіонів, просторовий
розвиток, система раннього розпізнавання негативних явищ, ідентифікація проблемних
регіонів на основі розширеної класифікації за ознаками розвитку тощо.
Представлені на законодавчому рівні підходи до подолання проблем
регіонального розвитку в Україні характеризуються прирівнюванням пріоритетів
регіональної політики щодо вирішення більш широкого кола питань міжрегіональної
нерівномірності до менш вузького кола проблем депресивних територій. Практична
реалізація цих положень не призвела до суттєвих результатів з причини: обмеженого
кількісного вибору проблемних територій через систему запропонованих індикаторів;
складності процедурного оформлення; відсутності практичних інструментів підтримки
на основі програм подолання проблем територій; інформаційної обмеженості
результатів реалізації законодавчих норм (моніторингів, програм, звітів);
невідповідності фінансового ресурсу ДФРР законодавчо встановленому нормативу.
Таким чином, ефективність реалізації методичного та нормативно-правового
забезпечення щодо вирішення проблем регіонального розвитку в Україні залишається
низькою і потребує змін у частині взаємного узгодження положень між собою та з
іншими законодавчими актами, що формують регіональну політику; розширення
критеріїв оцінки проблем регіонів із позиції сталого розвитку; можливості їх
використання в процесі формування інструментів для вирішення проблем регіонів і
стимулювання їх розвитку.
Формування європейської регіональної політики, спрямованої на підтримку
територіального розвитку, вирішення міжрегіональних проблем і скорочення
відсталості найбідніших регіонів, відбувається на основі:
- сформованості принципів роботи структурних фондів Євросоюзу (далі – ЄС) як
основних фінансових інструментів її реалізації;
- оптимізації кількості цілей і фондів на основі вибору критеріїв регіональних
проблем;
- суттєвої фінансової підтримки (не менше 1/3 загальноєвропейського бюджету
ЄС починаючи з 2007 року);
- спрямованості фондової допомоги відповідно до пріоритетності проблем:
Європейський фонд регіонального розвитку (57,9 % від загальної суми в 2007–
2013 рр.); Європейський соціальний фонд (21,9 %), Фонд згуртування (20,2 %);
- динамічності, визначення цілей залежно від наявних територіальних проблем
всередині ЄС і світових тенденцій розвитку, узгодження із загальноєвропейською
стратегією (Europe 2020), відображення в стратегічних документах розвитку кожної
країни.
Результати реалізації регіональної політики ЄС характеризуються:
- загальним зростанням показників соціально-економічного розвитку територій
та підтягуванням менш розвинутих регіонів до середніх показників по ЄС, натомість
відставання найбідніших від найбагатших всередині ЄС зберігається надалі;
- розвиток «старих» країн частково забезпечується за рахунок трудових і
виробничих ресурсів «нових» країн ЄС;
- зберігається вплив столичного регіону на рівень міжрегіональних
нерівномірностей розвитку всередині країн;
- ефективність соціально-економічного розвитку кожної країни досягається як
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завдяки позитивному впливу європейської регіональної політики згуртування,
розширенню можливостей вільного руху товарів, послуг, людей, капіталу, так і
внаслідок використання власного внутрішнього потенціалу;
- вирішення регіональних проблем відбувається з урахуванням індивідуальних
особливостей розвитку країн: історичних, економічних, соціальних, екологічних,
географічних тощо.
Узагальнення європейського досвіду організації регіональної політики, що
ґрунтується на визначенні територіальних проблем у комплексі зі сформованими
цілями і розподілом фондових ресурсів для розвитку на весь програмний період
реалізації, є актуальним. Натомість можливості практичного використання окремих
інструментів, серед яких виділення критеріїв проблем і особливості розподілу коштів
фінансової допомоги, не можуть забезпечити ефективність їх імплементації в Україні,
враховуючи індивідуальні особливості розвитку регіонів.
З метою оцінки проблем розвитку регіонів в Україні проведений вибір
економічних, соціальних, екологічних показників стану розвитку регіонів, що
ґрунтується на визначенні рівня їх впливу як між собою, так і в цілому на регіональний
розвиток, за допомогою економетричних методів (рис.1).

Рис. 1. Групування показників для визначення проблем сталого розвитку
регіонів в Україні
Таким чином, запропонований підхід містить у підґрунті оцінку причиннонаслідкових взаємозв’язків між складовими економічного, соціального й екологічного
розвитку та дозволить отримати оцінку рівня їх проблем і загальну оцінку розвитку
регіону.
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управління та адміністрування»
Територіальний поділ відіграє важливу й різноманітну роль в розвитку
суспільства та економічних відносин в ньому. Наявність і поєднання певних політикоадміністративних, природно-географічних, історико-демографічних факторів надають
суттєвого впливу щодо утворення та розвитку економічної й соціальної системи
територій. Під цим впливом у державі формується регіональна структура економіки,
тобто система господарчих утворень на окремих територіях. Таким чином, регіон є
частиною території держави, в межах якої функціонує певний комплекс галузей
виробництва, ринкової та соціальної інфраструктури.
Складові територіальної соціально-економічної структури регіону розрізняються
за ознаками масштабу, статусу або внутрішньої побудови господарчого комплексу
регіону. Масштаб та статус є основою адміністративно-територіального підходу до
визначення регіональної структури економіки на рівні автономної республіки, області,
району, міста. Групування територій за ознакою однорідності внутрішньої структури
господарчого комплексу використовується при поділі економічних регіонів за
територіально-виробничим або територіально-господарчим принципом.
Обидва підходи відбивають специфічні характеристики регіонів, на території
яких функціонують певні соціально-економічні комплекси. Ці характеристики
обов’язково слід враховувати в поточному управлінні територією, в процесі розробки
та реалізації стратегії її розвитку. Але завершена система планування та управління
існує лише в регіональних господарчих комплексах, які створено на базі
адміністративно-територіального поділу. Формування саме такої системи зумовлено
об’єктивними географічними, історичними, демографічними, політичними причинами.
Так, наприклад, Н.Г. Чумаченко [1, с.89] вважає, що відносини регіонів і центру при
вирішенні економічних і соціальних проблем є дуже складними, внаслідок чого
забезпечення повної гармонії в цих відносинах майже неможливе. Проте досягнення
результативності в цих відносинах, за його думкою, суттєво прискорюється при
наявності творчих ініціатив з боку органів регіонального управління.
Поважний А., Коломієць А. [2, с.41] зазначають, що вирішення складних
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економічних й екологічних проблем вимагає пошуку нових технологій управління
регіоном. У якості однієї з таких технологій може бути використаний ситуаційний
центр (СЦ), або визионаріум. Ефективність СЦ полягає в тім, що він дозволяє
підключити до активної роботи із прийняття рішень резерви образного, асоціативного
мислення. Подання ж інформації у вигляді образів створює ефект "стиску" інформації,
забезпечуючи узагальнене сприйняття реальних подій.
Іншим новітнім напрямком удосконалення управління регіональним соціальноекономічним розвитком на цей час стає створення об’єднаних територіальних громад
для розробки спеціального механізму реалізації інноваційних технологій для
соціального й економічного захисту інтересів широких верств суспільства. Об’єднані
територіальні громади стають основною ланкою управління, ефективність розвитку
яких у значній мірі визначається системою керування ними. Конкретні форми
організації - результат історичних процесів, що відображають специфічні для кожного
регіону економічні й культурні фактори. Згодом процес інституціоналізації приводить
до затвердження правил економічної взаємодії й оформленню стандартів ділової
активності (ініціативи, чесності, діловитості й т.ін.). Неабияке значення для
формування РССЕР на рівні міста, району має також наявність складної послідовності
стратегічного планування соціально-економічного розвитку України (рис. 1.1), за яку
прогнозно-програмні документи вищого рівня досить жорстко обумовлюють наявність
беззаперечних обмежень для вибору стратегій регіонального розвитку нижчого рівня.

Рис.1.1. Послідовність стратегічного планування соціально-економічного
розвитку України
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Тому, при формуванні стратегії соціально-економічного розвитку районів
виконується спрощена послідовність формування стратегії, етапами якої є наступні
(рис. 1.2):

Рис.1.2 Послідовність формування стратегії СЕР району
 визначення стратегічних пріоритетів регіонального розвитку;
 оцінка стратегічного потенціалу району;
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 визначення стратегічної мети соціально-економічного розвитку району;
 стратегічне планування соціально-економічного розвитку району;

моделювання сценаріїв соціально-економічних наслідків розвитку
пріоритетних галузей економіки регіону району.
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1. Чумаченко Н. Нові рішення сучасних проблем регіоналістики // Економіка
України, 2013. – №2 – с.88–90.
2. Поважний А., Коломієць А. Формування регіонального ситуаційного центру:
забезпечення необхідними видами ресурсів // Економіка України, 2015. – №3 – с.41–452.
3. Кизим М. О., Хаустова В. Є., Шпілевський В. В. Перспективи розвитку ринку
продукції машинобудування // Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків
збуту для продукції підприємств реального сектора України : монографія / за заг. ред.
М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2014. 280 с.
4. Козирєва О.В. Концепція просторового соціально-економічного розвитку
регіонів в Україні / О.В. Козирєва, В.А. Євтушенко, Н.В. Демченко, С. В. Вельма //
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. №2 (23) 2017.

Ідентифікація факторів економічного розвитку регіонів
Козирєва О.В., д.е.н., зав. кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ
yakakos74@gmail.com
Ківшар Г. А., здобувач другого рівня вищої освіти спеціальності «Публічне
управління та адміністрування»
Сучасні процеси розвитку регіонів є складними та слабко визначеними і потребують
детального аналізу з метою визначення факторів їх економічного зростання.
На думку багатьох вчених [1-3], сьогодні найкращою теорією регіонального
зростання, що має обґрунтовану теоретичну базу розуміння регіональних процесів,
розроблений інструментарій та підтверджена на практиці емпіричними дослідженнями
є теорія нової економічної географії, заснована на працях і дослідженнях П. Кругмана.
Автори монографії [4] досліджуючи існуючі методики оцінки інвестиційної
привабливості регіонів виділяють дев’ять груп факторів, кожна з який включає певний
перелік регіональних характеристик, що оцінюють:
1. Економіко-географічне положення, що оцінюється близькістю регіону до
кордонів держави, ступенем розвитку виробничої інфраструктури, наявністю
транспортних коридорів, прикордонних терміналів, нафто-, газопроводів, близькістю
до столиці та промислових центрів країни. Зручне економіко-географічне положення
надає інвестору істотні переваги в сфері ринкових комунікацій і можливість
превентивних дій в інвестиційній сфері;
2. Природно-ресурсний потенціал, який є важливим фактором розміщення
населення та господарської діяльності й передбачає наявність мінеральних, водних,
земельних, лісових, фауністичних та рекреаційних ресурсів;
3. Трудовий потенціал, однією з основних складових якого є демографічна
ситуація в регіоні, що характеризується освітньо-кваліфікаційним рівнем трудових
ресурсів, статево-віковою структурою, рівнем захворюваності населення, загальною
чисельністю зайнятих, середньомісячної оплати праці, кількістю безробітних.
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4. Економічний потенціал, який визначається на основі ВВП в розрахунку на
душу населення, структура експорту та імпорту. Важливим елементом у формуванні
виробничого потенціалу є особливо галузевої спеціалізації підприємств регіону;
5. Ємність споживчого ринку, яка характеризується показниками сукупних
витрат домогосподарств, роздрібного товарообігу й обсягу реалізованих послуг,
оплачених населенням;
6. Інфраструктурний потенціал, що забезпечує можливість постачання
електроенергією, газом, водою промислові підприємства та населення.
Інфраструктурний потенціал регіону залежить від економіко-географічного положення
регіону (близькості до зовнішніх кордонів, регіонам-постачальникам та регіонахспоживачам), інфраструктурної освоєності та забезпеченості регіону;
7. Науково-технічний потенціал, оцінка якого визначається за кількістю
фахівців, що виконують науково-технічні роботи, обсягом наукових та науковотехнічних робіт (на душу населення), обсягом витрат на НДДКР, й виступає одним з
найбільш важливих елементів відтворювального процесу в регіоні;
8. Інвестиційні преференції, які характеризуються наявністю вільних
економічних зон, територій пріоритетного розвитку в регіоні, що виступають дієвими
механізмами ефективного використання інвестиційних преференцій;
9. Інвестиційні ризики, що ґрунтуються на аналізі законодавчих, політичних,
соціальних, економічних та екологічних ризиків.
Кожна група факторів характеризується можливістю «внутрішньої»
диференціації в залежності від особливостей галузевої структури регіональної системи,
а також від специфіки функціонування галузей господарства, які представлені в
регіоні. В ході дослідження факторів національної та регіональної конкурентоспроможності, що лежать в основі емпіричних методик основних світових агенцій для
Європейської комісії генерального директорату регіональної політики, було визначено
наступні їх спільні риси (табл.1).
Таблиця 1
Фактори конкурентоспроможності [5]
Національні фактори конкурентоспроможності
Інфраструктура та
загальнодоступність
Базова інфраструктура:
– автошляхи;
– залізничний транспорт;
– повітряний транспорт.

Людські ресурси
Виробниче середовище
Характеристика
робочої Культура підприємництва:
сили:
– низькі бар’єри для входу на ринок;
– продуктивність та присто- – культура прийняття ризику.
совність.
Інтернаціоналізація:
– експорт / глобальні продажі;
Технологічна інфраструктура: Управлінські навички:
– інвестиції;
– інформаційні та комуніка- – інтернаціоналізація;
– бізнес культура.
ційні технології;
– рівень професіоналізму;
Технології:
– телекомунікації;
– рівень ефективності.
– застосування;
– Інтернет.
– управління.
Висококваліфікована робоча Інновації:
сила:
– патенти;
– вчені та інженери;
– рівень НТР;
– визначні аналітики.
– науково-дослідні
інститути
та
Частка економічно активного університети;
населення з пост шкільною – зв’язки між компаніями та науковоосвітою:
дослідною діяльністю.
– з вищою освітою;
Доступність капіталу.
–з
професіонально- Природа конкуренції.
технічною освітою.
Галузевий баланс
Інфраструктура освіти
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Продовження таблиці 1
Регіональні фактори конкурентоспроможності
Базова інфраструктура:
Демографічні тенденції:
Культура підприємництва:
– автошляхи;
– міграція
кваліфікованих – низькі бар’єри для входу на ринок;
– залізничний транспорт;
робітників;
– культура прийняття ризику.
– повітряний транспорт;
– диверсифікованість.
Галузева концентрація:
– приватний транспорт.
Висококваліфікована робоча – баланс / залежності;
сила:
– концентрація зайнятості;
– наукоємні навички
– високий рівень створення доданої
вартості.
Технологічна
Інтернаціоналізація:
інфраструктура:
– експорт / глобальні продажі;
– інформаційні та комуніка– інвестиції;
ційні технології;
– бізнес культура;
– телекомунікації;
– природа прямих іноземних інвестицій.
– Інтернет.
Інновації:
– патенти;
– рівень НТР;
– науково-дослідні
інститути
та
університети;
– зв’язки між компаніями та науководослідною діяльністю.
Інфраструктура знань:
Управлінський та інституціональний
– освітні заклади.
потенціал.
Ступінь якості місцевості:
Доступність капіталу.
– забезпеченість житлом;
Соціалізація.
– навколишнє середовище;
Природа конкуренції
– культурні пам’ятки;
– безпека

Проведений аналіз щодо визначення факторів регіонального зростання в різних
аспектах цього явища дає змогу зробити висновок, що на сьогодні ще не існує
закінченого визначеної їх структури та кількості. Різноманітність факторів
економічного зростання регіонів обумовлена, як складністю їх визначення, так і
специфікою теоретичних та емпіричних досліджень.
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Аналіз нормативно-правової бази порядку розробки та видання технічних
умов при здійсненні будівництва
Запорожець Г.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і
адміністрування Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова
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Аллабердиєв Г., здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності «Менеджмент
організацій» Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова
Аналізуючи нормативно-правову базу України, щодо порядку видачі технічних
умов для ведення будівництва, слід зазначити, що Закон України «Про регулювання
містобудівної діяльності» [1] та Закон України «Про архітектурну діяльність» [2] в ст.5
визначає, що технічні умови (ТУ) нарівні з містобудівними умовами та обмеженнями
забудови складають «вихідні дані», які інвестор має право отримати для розроблення
проектів об'єктів архітектури. У відповідності до зазначених законів Постановою
Кабінету Міністрів України №489 від 20 травня 2009 року було затверджено «Про
затвердження порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів
містобудування» [3]. Зазначений порядок був покликаний врегулювати зокрема
питання видачі ТУ. Питання видачі ТУ також знайшло своє відображення в
підзаконних актах щодо окремих об'єктів інфраструктури.
Для подальшого аналізу нормативних актів які регулюють процедури видачі
технічних умов в окремих галузях інженерно-комунікаційної інфраструктури слід
окреслити основні положення Постанови №489 щодо порядку видачі технічних умов.
Видача ТУ здійснюється або управліннями містобудування та архітектури
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, які в свою чергу звертаються до
юридичних осіб, що здійснюють підготовку ТУ, або шляхом безпосереднього звернення
змовників (інвесторів) до юридичних осіб, що здійснюють підготовку ТУ. Обов'язковою
умовою розробки і видачі ТУ є наявність дозволу на проведення проектно-вишукувальних
робіт (дозвіл на будівництво) або рішення місцевої ради про погодження місця
розташування об'єкта архітектури (якщо замовник ТУ - не власник (користувач) земельної
ділянки). Закріплюється строк дії ТУ – протягом нормативного терміну проектування і
будівництва, але не менше двох років з дати видачі. Зміни до ТУ вносяться тільки за згодою
замовника ТУ. Дія ТУ не може бути зупинена у зв'язку з початком коригуванням чи
розробленням містобудівної документації. Виходячи із положень вищезгаданих
нормативних актів процедуру підключення до інженерно-комунікаційної мережі незалежно
від галузі можна поділити на наступні етапи:
1. Заява про підключення та одержання технічних умов. На даному етапі
передбачається надання заяв з певними реквізитами, опитувальних листів
затверджених відомчими актами.
2.
Проектування
об'єктів
інженерно-комунікаційної
інфраструктури.
Погодження проектів з відповідними підприємствами інженерно-комунікаційної
інфраструктури. Процедура погодження передбачає надання переліку документів. За
погодження стягується плата. Проекти також отримують висновок державної
інвестиційної експертизи в загальному порядку.
3. Будівництво об'єктів інженерно-комунікаційної інфраструктури. За загальним
правилом будівництво здійснюється за рахунок коштів замовника. Безпосередньо
будівництво здійснюється організацією, яка має відповідну ліцензію.
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4. Прийом в експлуатацію об'єктів інженерно-комунікаційної інфраструктури.
Прийом в експлуатацію здійснюється відповідно до загальних правил прийняття в
експлуатацію об’єктів, за участю представників підприємств-власників інженернокомунікаційної інфраструктури. Щодо окремих об’єктів передбачається проведення
випробувань та окремої процедури допуску в експлуатацію (врізання, підключення).
5. Укладання угоди про відповідні послуги, які надаються засобами інженернокомунікаційної інфраструктури.
Загалом стан правового регулювання досліджуваної галузі можна
охарактеризувати як такий, що потребує вдосконалення, узгодження та нормотворчої
роботи. До основних проблем досліджуваної галузі можна віднести наступні:
1) Інвестор-замовник, який має намір здійснювати будівництво позбавлений
доступу до інформації про стан наявної інженерної інфраструктури населеного пункту,
її потужність, плани її розвитку. Інвестор позбавлений можливості належного
планування на стадії вибору земельної ділянки, відсутня можливість визначення
об’єкту будівництва майбутніх витрат на створення інженерно-комунікаційної
інфраструктури та характеристики об’єкту, які впливають на ТУ; 2) Строки видачі ТУ
не забезпечені відповідними санкціями, фактично відсутній механізм спонукання їх до
видачі в строк; 3) Замовники позбавлені можливості пропонувати на стадії звернення
за ТУ привабливий на їх думку варіант підключення з точки зору їх інтересів. В
дійсності, організація, що видає ТУ ніяким чином не враховує інтересу замовника, і
здійснює видачу ТУ перш за все виходячи із своїх інтересів – необхідності оновлення,
будівництва нових об'єктів, прокладення нових мереж, тощо.
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Успішна робота сучасного підприємства в умовах його постійної взаємодії із
зовнішнім середовищем передбачає наявність ефективної системи управління ним.
Науковцями і практиками неодноразово доведено, що як самі організаційні системи
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будь-якого виду, так і системи управління ними, характеризуються великою
складністю та багатою внутрішньою різноманітністю, а тому становлять науковий
інтерес в економіці, соціології, організації управління, обробці експериментальних
даних, математичному моделюванні та ін. Як наслідок, завдання, які виникають у
процесі управління організаційними системами (або організаційними структурами),
дотепер недостатньо вивчені через велику складність процесів їхнього
функціонування. А отже, наукові дослідження, що спрямовані на пошук і розробку
нових підходів, методів і моделей, які можуть ефективно використовуватися в
управлінні організаційними системами (структурами), не втрачають своєї актуальності.
Саме тому, організація процесу управління діяльністю підприємством, як і всяка
організація взагалі, припускає розподіл і закріплення робіт по етапах, регламентування
та нормування їх послідовності і термінів, встановлення міри дисциплінарних
стягнень, введення обов'язкових вимог здійснення процесу управління.
Організація процесу управління діяльністю підприємством - це всебічне його
впорядкування, визначальне чіткість, послідовність і припустимі межі його здійснення.
Інакше кажучи, це доцільне побудова процесу управління в часі і в просторі відповідно
до потреб узгодження спільної праці в соціально - економічній системі із завданнями
підвищення ефективності управління виробництвом.
Необхідно прагнути до гранично можливого спрощення процедурний частини
при організації процесу управління. Потрібно дотримуватися принципу обґрунтованої
необхідності відповідних процедур, їх організаційної значущості.
Ефективна організація припускає виключення (чи зведення до мінімуму)
зворотно - поступальних шляхів процесу управління, особливо в міжрівневій взаємодії
ланок системи управління.
Процес управління діяльністю підприємством повинен бути організований так,
щоб максимально виключати вплив суб'єктивних факторів, а це дозволить успішно
здійснювати його незалежно від зміни кадрів.
Отже, організаційна структура управління будь-якої системи (підприємства)
повинна мати:
– набір зв’язків, які відображають внутрішню упорядкованість та узгодженість у
взаємодії більш менш диференційованих та автономних частин (структурних
підрозділів, відокремлених структурних одиниць) цілого (організаційної системи);
– структуру процесу організації як сукупність процесів і дій, що ведуть до
утворення й удосконалення часових, причинно-наслідкових та інших взаємозв’язків
між частинами цілого;
– структуру організаційної системи, а саме: інформаційні, керуючі та інші зв’язки
між учасниками системи, включаючи відношення підпорядкованості та розподілу прав
і повноважень прийняття рішень.
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Перехід економіки до ринкових відносин робить актуальною проблему
формування і використання людських ресурсів. В сучасних умовах робоча сила стає
основною передумовою розвитку суспільного виробництва. Професійні, інтелектуальні
та фізичні здібності людей є головним джерелом нагромадження матеріального і
нематеріального багатства. Сучасні перетворення та тенденції світової інтеграції
потребують формування напрямів національної політики розвитку на принципах
пріоритетності розвитку людини та підвищення інтелектуального рівня держави в
цілому. Проблеми розвитку трудового потенціалу накопичуються та загострюються
через низький рівень життя, безробіття, не адаптованість людей та виробництва до
ефективного функціонування в ринкових умовах, поширеність невідповідності
професійної освіти потребам економіки. Одночасно вимоги сучасного соціальноекономічного розвитку держави потребують розв’язання питань підвищення
ефективності використання трудового потенціалу, вдосконалення нормативної бази
регулювання трудових відносин, підвищення рівня соціальної захищеності
працюючих, розвитку трудової, підприємницької активності, забезпечення розвитку
соціального партнерства тощо.
Різним аспектам формування та використання трудового потенціалу присвячені
праці відомих вітчизняних вчених, а саме: О. Амоші, Д. Богині, Н. Борецької, В.
Гончарова, О. Грішнової, В. Василенка, С. Калініної, Б. Клияненка, О. Новікової, Л.
Шаульської, Є. Чернявської, А. Колота, Е. Лібанової, М. Пітюлича, В. Приймака, М.
Семикіної, Б. Генкіна, Л.Абалкіна, В.Петюха та інших вчених. Разом з тим,
недостатньо дослідженими залишаються питання, пов’язані із підвищенням
ефективності використанням трудового потенціалу країни та регіонів, що потребує
формування відповідного науково-методичного забезпечення.
Розглядаючи сутність трудового потенціалу регіону,слід зазначити, що існує
кілька визначень категорії «трудовий потенціал», які відображають відповідні
концепції. Багато фахівців розрізняють трудовий потенціал території та кадровий
потенціал. Проте трудові ресурси реалізують свій потенціал через працю на
підприємствах, в установах, організаціях. Тому, на наш погляд, ці поняття не слід
аналізувати окремо.
Під трудовим потенціалом регіону розуміють соціально-економічну категорію,
що характеризує сукупність якісних та кількісних характеристик трудових ресурсів,
які визначають максимальні можливості регіону щодо виробництва високоякісної
конкурентоспроможної продукції та надання послуг відповідно до попиту
регіонального, національного та міжнародних ринків; розвитку інфраструктури, сфери
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освіти і мистецтва, активізації інноваційної діяльності [1]. Трудовий потенціал регіону
характеризує можливості, що можуть бути мобілізовані та приведені в дію у процесі
праці [2 с. 17 ].
Трудовий потенціал регіону - це сукупна суспільна можливість населення
регіону до праці, потенційна трудова дієздатність регіону. У зв'язку з цим, головною
метою розвитку соціально-економічних відносин є створення сприятливих для життя
людини матеріальних умов, так як у них формується економічне середовище
життєдіяльності людей. Населення служить найважливішим механізмом приведення в
дію всього господарського механізму регіону [3].
Трудовий потенціал будь-якої країни (регіону) характеризується сукупною
здатністю її трудових ресурсів до виробництва максимально можливого в даних
економічних і соціальних умовах обсягу продуктів і послуг, необхідних для
задоволення потреб і забезпечення поступального розвитку економіки. Наведене
визначення трудового потенціалу, орієнтує на статистичний облік як чисельності
трудових ресурсів, так і якісного складу трудового потенціалу, ефективність його
використання. З наведених визначень можна сказати, що більшість авторів визначають
трудовий потенціал інтегрованими кількісними та якісними характеристиками робочої
сили, яка забезпечує певні можливості у створенні матеріальних і духовних благ
суспільства.
Важливою проблемою визначення потенціалу трудових ресурсів регіону є вибір
методу вимірювання, одиниць виміру, способу визначення рівня його використання,
оскільки практично неможливо повністю реалізувати принцип найкращого
використання окремих об’єктів (осіб), як і надати об’єктивну оцінку існуючих
властивостей людини. Для окремої людини, будь яка оцінка носитиме стохастичний
характер з дуже високим рівнем невизначеності. Продуктивність праці пересічної
людини залежатиме від настрою, стресових ситуацій, захворювань, впливу речовин,
що порушують концентрацію уваги та координацію рухів, то передбачити подібні
прояви та їх сполучення неможливо. У перелічених випадках заходи стимулювання та
методи адміністративного впливу неефективні. На простих процесах дана проблема
вирішується за рахунок працездатного резерву, але роботи творчого характеру можуть
призупинитись, зменшуючи загальний рівень реалізації потенціалу трудових ресурсів.
Трудові ресурси території є частиною її населення, яка за станом, віком та
рівнем освіти може приймати участь у процесах виробництва, при цьому усе населення
приймає участь у товарно-грошовому обміні в процесі розподілу результатів
виробництва, чого не може жоден інший ресурс.
Кадровий потенціал – це трудові можливості підприємства, здатність персоналу
до генерування ідей, створення нової продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень,
психофізіологічні характеристики і мотиваційний. .
Основними складовими кадрового потенціалу є: освіта; рівень кваліфікації;
професійні здібності; професійні навички; психометричні характеристики кадрів
підприємства, що займаються інноваційною діяльністю. Основою для трудової і
творчої діяльності є покликання до того чи іншого роду занять, тобто наявність
відповідних здібностей, схильностей, а також можливості реалізації професійного
потенціалу. Так, деякі люди народжуються з визначеними здібностями. Ці здібності
дуже важливі, але навчання і освіта важливі не менш. Підвищення рівня освіти є
фактором підвищення рівня знань і творчої активності.
Трудові ресурси у межах території є відновлюваним ресурсом, змінюються
кількісно у результаті коливань темпів народжування та смертності або за рахунок
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міграційних процесів, які потребують управлінського впливу з боку держави. На
відміну від інших видів ресурсу кожна особа поступово змінюється якісно впродовж
усього життя (головним чином, набуваючи та втрачаючи знання та навики, змінюючи
фах, професію, спеціалізацію, психофізичні характеристики), при цьому розвиток
трудових ресурсів відбувається у межах об’єктивних соціальних закономірностей, тоді
як окрема особа діє в умовах існуючого на певній території законодавства за
суб’єктивним сприйняттям обов’язковості виконання цих законів.
Таким чином, трудові ресурси потребують різних підходів, принципів, методів щодо
використання потенціалу трудових ресурсів території, персоналу підприємства (або іншого
учасника господарчої діяльності), окремої особи. Таким чином, трудовий потенціал являє
собою сукупність властивостей трудових ресурсів щодо виконання певного обсягу робіт
встановленої кваліфікації, складності, важкості (технічний потенціал), виробництва
забезпеченого попитом обсягу певної продукції (виробничий потенціал), створення
економічного результату (економічний потенціал трудових ресурсів).
Згідно із цим визначення категорії трудовий потенціал, необхідно провести
оцінку стану використання трудового потенціалу регіону на основі кількісних та
якісних характеристик оцінки, що буде проведено у подальших дослідженнях.
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Філатова Е.О., здобувач вищої освіти 2-го курсу спеціальності Публічне
управління та адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Проблема збалансованого розвитку регіонів постає перед кожною державою
світового співтовариства, адже від успішності розвитку окремих регіонів залежить
розвиток країни в цілому. В сучасних умовах актуальною є вимога реалізації функції
управління розвитком регіону, на засадах забезпечення умов збалансованого розвитку,
з урахуванням впливу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Наслідком управління
розвитком регіону є не тільки ефективна робота підприємств, які розташовані на
території регіону, а й рівень та якість життя населення.
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На сьогоднішній день існує певна невизначеність щодо поняття "збалансований
розвиток регіону", про це свідчить те, що при аналізі виявлено багато джерел, в яких
існують тлумачення збалансованого розвитку у сполученні з поняттями стабільного,
сталого, комплексного розвитку регіону, проте його також використовують при
розгляді економічних, інвестиційних напрямів розвитку регіону, у дослідженнях
регіональної політики, екологічних питань. Тому теоретичні розробки є актуальними і
важливими для розуміння та використання системи збалансованого розвитку регіону.
Вивченню питань регіонального розвитку присвячені наукові праці таких
вчених, як: Василенко В., Геєць В., Амоша А., Долішний М., Прокопенко Н., Чумачено
Н. та інших. Науковою спільнотою створене значне науково-теоретичне підгрунтя
проблематики, проте дискусійнісь категорійного апарату, відсутність цілісності
концепції забезпечення збалансованого розвитку регіону підтверджує актуальність та
необхідність подальшого вивчення цього питання.
Формування сприятливих умов для розвиту регіону є однією з основних функцій
управління сучасності. Законом України «Про місцеве самоврядування» у, ст. 27
"повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та
обліку" визначено, що однією з функцій є "…забезпечення збалансованого
економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного
використання природних, трудових і фінансових ресурсів" [1]. В основі теоретичних
досліджень існують такі поняття: "регіон", "розвиток", "збалансованість",
"збалансований розвиток".
Узагальнюючи різні підходи до розкриття сутності поняття "регіон", автори
визначають, що регіон — це складна відкрита соціально-економічна система, у якій
відбуваються процеси відтворення усіх елементів системи, а також соціальних,
економічних, екологічних процесів, що забезпечують динаміку рівня і якості життя
населення на основі збереження та розвитку економічного, соціального та екологічного
потенціалів. Розвиток розглядають як процес переходу з одного стану в інший, більш
удосконалене, перехід до нового якісного стану. Результатом пошуку стратегій
розвитку став розгляд у 1972 році на Конференції ООН у Стокгольмі питання
комплексного, зрівноваженого еколого-економічного розвитку, тоді ж уперше в
міжнародно-правовому лексиконі був застосований англомовний термін "sustainable
development", який перекладається як збалансований, сталий, стійкий, прикметник
"sustainability" слід розуміти як "збалансованість, гармонійність ", "збалансований
розвиток регіону " [2].
Результати дослідження сучасних теоретичних аспектів збалансованого розвитку
регіону також довели, що в наукових публікаціях він розглядається як "стійкий",
"стабільний", "комплексний". Ряд авторів розглядає ці поняття як ідентичні, інші
вважають, що стійкий розвиток повинен здійснюватися на основі "збалансованості"
усіх елементів системи; треті вважають, що збалансований розвиток регіону повинен
здійснюватися на основі комплексного підходу до розвитку регіону; ряд учених
вважає, що стійкий розвиток визначається пропорційним співвідношенням усіх
елементів економічного потенціалу регіону.
Водночас, слід зазначити, що поняття «сталий розвиток» є внутрішньо
суперечливим, оскільки слово «сталий» означає «незмінний, постійний», а «розвиток»
– рух вперед. Стосовно інших пропонованих синонімів до поняття «збалансований
розвиток», вважаємо, що кожне словосполучення за змістом є відмінним від інших.
Категорія «збалансований розвиток» не має близьких синонімів, оскільки вона
набагато ширша у змістовому наповненні, ніж дефініції «системний», «комплексний»,
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«сталий», які у науці часто ототожнюють із «збалансований». Останній є складнішим
поняттям, відмінним від комплексного розвитку, який включає набір певних компонентів
(напрямів) та системного становлення, що охоплює сукупність елементів (комплекс) та
зв’язки і взаємозв’язки між ними (систему). Категорію «збалансований» розуміємо як
таку, що передбачає сукупність складових компонентів, зв’язки і взаємозв’язки між ними,
які є взаємоврівноважені або раціонально співвідносні між собою. Така взаєморівновага та
взаємобаланс у розвитку передбачає кількісне оптимальне співвідношення окремих
складових одне з одним у єдиному цілому, з врахуванням системи зв’язків, що
дозволяють досягти найвище можливого результату. Тобто «збалансований розвиток»
певною мірою можна визначити як системний, що має оптимально співвідносні
(врівноважені) між собою складові і зв’язки. Саме розуміння під збалансованим
розвитком забезпечення оптимального співвідношення між окремими складовими
розвитку, а не рівноваги між ними, відрізняє пропоновану нами дефініцію від поняття
«зрівноважений розвиток». Це підтверджується порівнянням аналізованих понять із
англійськими аналогами, а саме: «сталий розвиток» перекладається від «sustainable
development», «збалансований розвиток» – від «balanced development», а «зрівноважений
розвиток» – від «well-balanced development».
Проведене узагальнення наукових публікацій вітчизняних науковців щодо
сутності збалансованого розвитку регіону можна розглядати як багатовимірний і
багатоаспектний процес змін економічної, соціальної, екологічної та інших сфер
регіональної системи, які призводять до перетворень, результатом яких повинно стати
забезпечення динамічного підвищення рівня і якості життя населення на основі
розширеного відтворення.
Висновки. Процес збалансованого розвитку регіонів є надзвичайно складним та
характеризується сьогодні невідповідністю між накопиченим економічним
потенціалом території та його використанням. Тобто не ефективно використовується
наявний виробничий, трудовий й інші потенціали території у співставленні з
потребами регіонального соціуму. Тому метою збалансованого розвитку регіонів слід
вважати подолання протиріччя між обсягами виробництва у регіоні (імпорту і
експорту) та потребами населення регіону, а сутність збалансованого розвитку регіонів
полягає в ефективному використанні та накопиченні існуючого економічного
потенціалу території, формуванні таких пропорцій господарчого комплексу регіону,
при яких поряд зі спеціалізованими галузями розвивалися такі, які сприяли б та
забезпечували потреби регіонального соціуму, поліпшували якісні й кількісні
характеристики життя населення.
Отже, на наш погляд, збалансований розвиток регіону слід визначити, як процес змін
економічних, соціальних, екологічних сфер регіональної системи, що призводять до якісних
рівноважних перетворень у напрямі підвищення рівня і якості умов життєдіяльності людини.
Збалансований розвиток слід розглядати як багатомірний та багатоаспектний процес, що
відбувається для досягнення економічних, соціальних та екологічних цілей для забезпечення
рівня та якості життя населення.
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Лінійний менеджер в системі управління результативністю організації
Трут О.О., к.е.н., завідувач кафедри менеджменту Львівського торговельноекономічного університету
olgatrut@ukr.net
Успішний розвиток українських організацій потребує концептуального бачення
та прикладних механізмів використання менеджерами методології управління їх
результативністю з врахуванням конкретних умов та обмежень середовища діяльності.
Втім, більшість українських менеджерів не усвідомлює значимості та їхньої ролі в
побудові ефективних сучасних систем менеджменту, свідомо чи несвідомо нехтуючи
знаннями світової теорії менеджменту. Така ситуація відображає еволюційний шлях
становлення українського менеджменту, поступову, не завжди якісну трансформацію
форм і методів адміністративно-командної системи управління. Проте зміцнення
ринкових відносин, посилення конкурентної боротьби, євроінтеграційні економічні
процеси спонукають як теоретиків, так і менеджерів-практиків до пошуку та
запровадження сучасних інноваційних технологій управління, зокрема, і методології
управління результативністю організації.
Переконливими аргументами необхідності запровадження в практику
управління українськими менеджерами засобів та інструментів концепції управління
результативністю є її доведені переваги:
 здатність поширити серед співробітників єдине розуміння місії організації та
її цінностей;
 спроможність уточнити уявлення про те, який результат повинен забезпечити
кожен співробітник і яким чином;
 гарантія поінформованості співробітників про те, що таке “висока
результативність” і як її забезпечити;
 посилення мотивації, залученості й відповідальності співробітників, оскільки,
завдяки механізму зворотного зв’язку, є можливість заохочувати їх за старання і
досягнення;
 змога закласти основу розробки індивідуальних планів розвитку і
вдосконалення;
 можливість співробітників відстежувати власну результативність, а
керівникам – оцінювати результативність підлеглих відповідно до узгоджених завдань
і стандартів;
 стимулювання діалогу про те, що потрібно зробити для забезпечення
результативності, причому, це завдання вирішується завдяки взаємній згоді, а не тиску
керівництва [1, с. 32].
Автори концепції управління результативністю зазначають, що це справа
лінійних керівників. Це не методика управління персоналом в арсеналі кадрової
служби організації. Управління результативністю – управлінська політика чи
діяльність, що сприймається вищим керівництвом як засіб підвищення
результативності організації і є інструментом менеджерів, а не відділу управління
персоналом організації. До того ж практична реалізація цієї концепції вимагає
врахування передумов і вирішення низки проблем. Провідні дослідники
найактуальнішою проблемою визнають готовність і здатність лінійних керівників
управляти результативністю. “Якщо її не вирішити, впровадження управління
результативністю закінчиться провалом”, – зазначають вчені М. Армстронг, А. Берон
[1, с. 33–34].
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Роль лінійного менеджера в системі управління результативністю організації є
визначальною, і переважно її нав’язати неможливо. Впровадження цієї системи
лінійними менеджерами має бути їх особистим рішенням, що ґрунтується на розумінні
переваг управління результативністю для них особисто й для всієї організації.
Концепція управління результативністю озброює лінійних менеджерів засобами,
застосування яких є необхідними і достатніми передумовами її успішної реалізації:
 лідерство, починаючи з верхнього рівня;
 залучення лінійних керівників до розробки та реалізації процесу управління
результативністю;
 використання компетенцій в управлінні результативністю як ключового
показника під час оцінювання результатів праці менеджерів;
 зворотний зв’язок за методом “360 градусів” або атестація керівників
підлеглими для оцінювання їх управлінських здібностей з метою виявлення та
усунення недоліків;
 регулярний моніторинг відгуків співробітників щодо управління
результативністю та усунення недоліків;
 систематичне навчання навичкам управління результативністю, якими
повинні володіти менеджери;
 постійне наставництво та підтримка кожного менеджера, як доповнення до
формального навчання [2, 3].
Варто погодитися з тим, що лідерство є головною і необхідною передумовою
запровадження системи управління результативністю в організації. “Менеджменту
організації потрібно відучитися від традиційних способів ведення бізнесу. Тепер
керувати підприємством варто, орієнтуючи себе, своїх клієнтів і постачальників в
одному стратегічному напрямку. Роль лідера полягає в тому, щоб визначити цей
напрямок і мобілізувати людей за собою. Між управлінням і лідерством існує велика
різниця. Лідерство часто визначається як напрямок, приведення у відповідність,
розроблення бачення, винагорода, ентузіазм, вміння надихнути людей. На противагу
цьому управління асоціюється з виконанням. Уміння прорахувати ризик і прийняти з
урахуванням цього ризику рішення розмежовує управління і лідерство. Для управління
характерно уникнення ризику, лідери йдуть на нього. Ефективне лідерство буде
досягнуто шляхом усунення ризиків або зменшення їх до мінімального рівня з точно
розрахованими шансами на успіх” [3, с. 17–18].
На думку російських вчених І. Немировського та І. Старожукової авторів праці
(“Выдающийся руководитель. Как обеспечить бизнес-прорыв и вывести компанию в
лидеры отрасли”), “…щоб стати видатним лідером, який поведе за собою людей і
виведе компанію на провідні позиції, вам необхідно зрозуміти суть і знайти для себе
відповіді на три основні питання:
1. Що є найважливішим і навіть єдиноважливим для зростання вашого бізнесу?
2. Які якості лідерів та ваших співробітників вам потрібні в команді? За якими
критеріями їх відбирати? Що у кожного з ваших працівників буде виходити робити
найкраще?
3. Як організувати роботу компанії і ваших людей так, щоб досягти максимуму
віддачі, які моделі поведінки і переконання сформувати для досягнення цієї
найважливішої мети?” [4, с. 13-14]
Система управління результативністю є дієвою, якщо нею займаються
компетентні менеджери. Вміння результативно та ефективно керувати – це не
вроджена якість, а професійна навичка, якої можна і потрібно набути в процесі роботи.
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Основне призначення керівника – забезпечення очікуваних результатів. Нами
визначено необхідний (мінімальний) рівень професійних компетенцій сучасного
менеджера лінійного рівня управління: базові управлінські компетенції; елементарні
компетенції ІТ&С; ключові комунікаційні компетенції. Достатній рівень професійних
компетенцій лінійного менеджера середнього та вищого рівнів управління вимагає
наявності корпоративних компетенцій, що визначаються відповідно до рівня
організаційної зрілості компанії, етапу її життєвого циклу та кваліфікаційних
характеристик професійної діяльності.
Висновки. Отже, управління результативністю і необхідні для цього навички
повинні бути невід’ємною частиною професійного навчання та підвищення
кваліфікації менеджерів. Завдання менеджерів у системі управління результативністю
полягає в їх умінні ефективно керувати власними командами. Тому важливими
передумовами запровадження системи управління результативністю українськими
менеджерами є не лише наявність лідерських здібностей і навичок професійного
управління, але і можливість самостійно наймати та формувати команду однодумців –
виконавців, що, на жаль, не завжди реально в умовах української дійсності. Кращі
результати показують працівники і команди, які керують самі собою, котрі забезпечені
певним стратегічним напрямом і своєчасним зворотним зв’язком. Менеджмент
створює вартість і досягає результатів, розвиваючи здібності людей.
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Theoretical principles of formation of current state mechanisms of regional
management
Khrystyna Kalashnikova, PhD of Economics, Associate Professor Department of
Management and Public Administration,
O.M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv
The state of the economy of the regions in recent years shows the weakness of regional
governance, and the acuteness of accumulated problems requires a fundamentally new
approach to their solution. The main task today is to create an entirely new management
concept for the development of regions that reflects the problem of a globally oriented
economy and contributed to creating mechanisms for self-regulation and self-development of
regions that would be able to maximize the use of their internal capabilities. Therefore, in
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today's conditions there is an urgent need to improve the theoretical foundations of the
formation of new, current state mechanisms of regional governance.
One of the most complex tasks of the present stage is the identification of needs that can
satisfy the region. The mechanism for identifying these needs is based primarily on
information flows from the region's stakeholders who are in need, to those involved in the
organization of the process of meeting needs. The regional socio-economic system should as
much as possible satisfy the needs of both citizens living in the region and all individuals,
organizations and institutions with which the region maintains or intends to maintain
contacts, that is, with those who act as so-called target groups. The target groups in the
region are individuals living in and outside of the territory, institutions and organizations that
are demanding the region as a "product".
Each region of Ukraine, based on its specific economic development, can have its own
needs, different from the needs of other regions. Therefore, identifying these needs and their
satisfaction is an important task of regional governance. The needs of the region can be
arranged in the form of a hierarchical structure, where the needs of the lower levels require
first-priority satisfaction. At each moment of time, the region must strive to meet the need
for which it is more important.
Taking into account such circumstances, at the level of state control it is necessary to
allocate the essential functions of regional mechanism:
1. ensuring the participation of the population of the region in the system of bodies of
local self-government;
2. management of communal property (objects, property, financial resources, etc.);
3. meeting the public welfare needs of the region;
4. ensuring the development of a certain territory through the formation of programs and
plans, approval of local budgets, production strategies and tactics of managing local
economy, land relations, ecology, through regulating relationships with enterprises,
organizations and institutions in the region;
5. the protection of civil order, the provision of employment and the protection of the
interests and rights of local self-government.
Thus, the management of regional development means a new approach to the
development of all management objects, since it allows us to combine economic development
(as economic benefits) with the social (as a result of social benefits) and environmental safety
(as actions aimed at preservation of the environment) in the region.
Literature:
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СЕКЦІЯ 2. АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Проблемы cовременного предпринимательства и возможные пути их
решения
Вєтрова В.В., здобувач вищої освіти спеціальності «Економіка підприємства»
Харківського Національного Університету Будівництва
та архітектури
Науковий керівник: Бредіхін В.М., доцент каф. економіки Харківського
Національного Університету Будівництва та архітектури
bredixinv@gmail.com
Современное предпринимательство - важнейший элемент рыночной экономики,
оно во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового
национального продукта, способствует поддержанию конкуренции, формирует новый
социальный слой общества. Высокий уровень развития предпринимательства
выступает необходимым условием современной модели рыночного хозяйства, т.к.
включает в себя многие функции: непосредственно производство, приватизацию
имущества, менеджмент, маркетинг и многие другие виды деятельности, связанные с
творчеством, инновациями и риском.
В настоящее время ученые самых разных профессиональных направлений
(экономисты, философы, психологи, социологи и др.) уделяют серьезное внимание
развитию теории современного предпринимательства и его роли в экономическом
развитии страны. Хозяйственная деятельность предприятия любой формы
собственности, действующего в рыночных условиях, должна быть, прежде всего,
экономически эффективной в целях обеспечения доходов и вложения средств,
сохранения самостоятельности и развития предприятия.
Анализируя различные точки зрения отечественных и западных ученых по
вопросу предпринимательства, можно сделать вывод, что предпринимательская
деятельность - это реализация особых способностей индивида, выражающаяся в
рациональном соединении факторов производства и инновационного рискового
подхода [1]. В условиях рыночной экономики функционирование предприятий
различных организационно-правовых форм хозяйствования, оптимизация их развития
и совершенствования приобретают особую актуальность. В ходе экономических
преобразований за товаропроизводителями впервые законодательно закреплено право
выбора ими форм собственности и хозяйствования, а также право самостоятельно
распоряжаться произведенной продукцией и доходами. Результаты проведенных
исследований показали, что в настоящее время в сельском хозяйстве
преимущественное развитие получают кооперативные объединения.
Проблемы современного предпринимательства:
1) Несовершенство законодательства: нестабильность законодательной базы происходит постоянное изменение правил деятельности малых предприятий.
Предпринимателям приходится постоянно самостоятельно отслеживать все изменения и
накапливать всю информацию о действующей в любой момент времени редакции законов;
2) Несовершенство налоговой системы: уровень действующих ставок налогов
превышает все разумные пределы, а перечень налоговых льгот для МП ограничен.
3) Несовершенство финансово-кредитной системы: денежные средства должны
направляться на возмездной и безвозмездной основе для финансирования и
кредитования отдельных проектов и программ МП.
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4) Безопасность деятельности предприятия. Развитие рынка характеризуется
целым рядом источников потенциальных угроз предприятиям и отсутствием
практических возможностей противодействия им на основе закона:
- невыполнение потребителями продукции предприятия условий договора в
части ее оплаты;
- невыполнение своих обязательств поставщиками;
- утечка информации из коммерческих банков;
5) отсутствие систем государственной и общественной поддержки малого
бизнеса: полностью устранить действие негативных факторов только с помощью мер
государственной поддержки малого предпринимательства на областном уровне,
очевидно, невозможно, поскольку они во многом являются следствием системного
кризиса всей экономики [2].
Пути решения проблем современного предпринимательства:
Очевидно, что всесторонняя поддержка производства и предприятийпроизводителей является самой важной задачей местных властей.
К видам и формам поддержки предприятий-производителей относят:
1) организационную помощь в скором и эффективном решении всех вопросов,
поднимаемых предприятиями-производителями во властных структурах, создание
равных и справедливых условий их конкуренции за пользование государственными
(муниципальными) ресурсами.
2) Экономическую поддержку предприятий-производителей, включающую:
- Поддержку существующих производств. В отношении их могут использоваться
следующие формы поддержки.
- Налоговые освобождения (также освобождения по сборам и платежам),
исключительная форма поддержки, которая может предоставляться в том случае, если
указанная сумма будет направлена на финансирование конкретных социально
значимых объектов (программ), признанных таковыми властью.
- Налоговые льготы. При этом скидки должны устанавливаться по таким
налогам как НДС, налог на прибыль, налог на имущество, налог на содержание жилого
фонда.
- Налоговый кредит должен предоставляться предприятиям, отнесенным к
категориям «перспективные» и «среднеперспективные». Цель налогового кредита –
закупка нового оборудования, расширение производства, запуск нового производства.
В настоящее время предпринимательство очень хорошо развито, оно занимает
огромную часть в современной экономике.
Тем не менее, эта отрасль со временем будет только продолжать расти, и
поэтому выявленные проблемы предпринимательства и возможные пути их решения
могут существенно ограничить или хотя бы сгладить многие из них, что является
необходимым условием развития малого бизнеса в Украине.
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Аудиторська перевірка обліку основних засобів як засіб вдосконалення
організації бухгалтерської роботи на підприємстві
Говтва І.М., магістрант спеціальності «Облік і оподаткування»
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Науковий керівник: Вербицька В.І., доцент кафедри обліку, оподаткування та
міжнародних економічних відносин
verbytska@i.ua
Організація обліку основних засобів є достатньо складною ділянкою
бухгалтерської роботи, крім того, а в теперішній час їх облік у бухгалтерській та
податковій звітності здійснюють та ведуть окремо. Достовірну інформацію шодо
кількості, вартості, стану та ін.. необхідно мати, аби характеризувати фінансовий стан
та прогнозувати результати діяльності підприємства. Правильному визначенню,
оформленню, оцінці та обліку основних засобів у фінансово–господарській діяльності
надають важливого значення як факторам, безпосередньо впливаючим на результати
бізнесу і ринкову вартість підприємства.
З метою покращення обліку основних засобів у філії ПАТ «ДПЗКУ»
«Сахновщинський елеватор» проведено аудиторську перевірку основних засобів,
керуючись при цьому національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
7 «Основні засоби» N 92 від 27.04.2000. Означеним документом визначено основні
положення методологічних засад формування в бухгалтерському обліку та
демонстрація фінансовою звітністю інформації щодо основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в
необоротні матеріальні активи. Слід зазначити, що філія
ПАТ «ДПЗКУ»
«Сахновщинський елеватор» кожного року обов’язково проходить аудит фінансової
звітності, в результаті якого складається умовний аудиторський висновок. Окремо
проведення аудиту основних засобів не замовлявлось та, відповідно, не проводилось.
Як відомо, метою аудиту основних засобів є наступне: перевірка належності
організації відображених у фінансовій звітності основних засобів; перевірка
відповідності проведених оцінок та класифікації основних засобів діючому
законодавству України; перевірка правильності на підприємстві процесів рахунку і
зображення зносу основних засобів; перевірка відображення залишку основних засобів
у звітності підприємства відносно їх достовірності.
Відповідно меті визначаються і основні завдання:
– встановити правильність документального оформлення і своєчасного
відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішній
рух та вибуття;
– перевірити вірність проведених розрахунків, своєчасного відображення зносу
основних засобів;
– перевірити доцільність здійснення ремонту основних засобів, контролювати
витрати на капітальний ремонт та вірність їх відображення;
– перевірити правильність відображення в обліку фінансових результатів
внаслідок вибутих основних засобів;
– контролювати процес збереження основних засобів;
– підтвердити законність і правильність відображення на бухгалтерських
рахунках облік операцій з основними засобами.
Інформація для прведення аудиту знаходиться у даних балансу, звіті про
фінансові результати та їх використання, інвентарних картках обліку основних засобів,
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описах інвентарних карток з обліку основних засобів, актах про ліквідацію основних
засобів, інвентарних списках основних засобів за місцем їхнього розташування,
експлуатації та матеріально–відповідальних осіб, відомостях щодо нарахування зносу
на основні засоби, актах інвентаризації та порівняльних відомостях за результатами
інвентаризації основних засобів, дефектних актах на проведення капітальних ремонтів.
Основними методами, які використовувалися при аудиті основних засобів у філії
ПАТ «ДПЗКУ» Сахновщинський елеватор», стали опитування, фактична перевірка,
порівняння, перерахунок, документальна перевірка. Під час перевірки встановлено
відповідність залишків за синтетичними рахунками 10 «Основні засоби» та 13 «Знос
основних засобів», аналогічним даним аналітичного обліку і бухгалтерського балансу.
Залишки співпадають за всіма позиціями: сальдо на початок періоду, обороти за
період, сальдо на кінець періоду. Вибіркова інвентаризація основних засобів показала
достовірність результатів проведеної інвентаризації. Всі матеріальні цінності є в
наявності і знаходяться в задовільному стані.
Основні засоби на розглянутому підприємстві обліковуються на наступних
рахунках: 103 «Будинки тa споруди»; 104 «Машини тa обладнання»; 105 «Транспортні
засoби»; 106 «Інструменти, прилади тa інвентар»; 112 "Малоцінні необоротні
матеріальні активи". Регістри аналітичного обліку для різноманітних об’єктів ведуться
в картках. Керівник філії затверджує документи на придбання та списання, а доступ до
записів про облік та рух основних засобів мають лише відповідальні особи.
Відповідність даних регістрів обліку основних засобів перевіряється з даними книги
Журнал–головна головним бухгалтером.
Нами перевірено правильність відображення в обліку надходження основних
засобів та їх оприбуткування у відповідних документах. При перевірці ліквідації
основних засобів у зв’язку із зносом або пошкодженням розглянули акти на ліквідацію
основних засобів. Перевіркою встановлено, що затверджено відповідний акт
керівником філії і зроблена відмітка бухгалтерії про фіксацію вибуття інвентарного
об’єкта в інвентарній картці.
У філії ПАТ «ДПЗКУ» Сахновщинський елеватор» нарахування амортизації
здійснюється протягом строку корисного використання об’єкта основних засобів при
визнанні цього об’єкта активом і призупиняється на період його реконструкції,
модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Після визнання втрат від
зменшення корисності об’єкта нарахування амортизації здійснюється, виходячи з
переглянутого строку його корисного використання. При визначенні строку корисного
використання об’єкта основних засобів у філії ПАТ «ДПЗКУ» Сахновщинський
елеватор враховуються такі чинники:
– очікуване використання об’єкта основних засобів суб’єктом бухгалтерського
обліку. Його оцінюють, виходячи з очікуваної потужності або фізичної продуктивності
об’єкта основних засобів;
– очікуваний фізичний знос, залежний від інтенсивності використання об’єкта
основних засобів та якості сервісного обслуговування;
– моральний знос, виникаючий внаслідок змін та вдосконалення виробництва
або від зміни ринкового попиту на продукт чи послуги, що надаються об’єктом
основних засобів;
– правові або подібні обмеження на використання об’єкта основних засобів.
Місячна сума амортизації у філії ПАТ «ДПЗКУ» Сахновщинський елеватор
визначається діленням річної суми амортизації на 12. Нарахування амортизації
починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став
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придатним для корисного використання. Нарахування амортизації припиняється,
починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів,
переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання,
консервацію, амортизацію нараховують застосовуючи прямолінійний метод.
Амортизація необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці
передачі у використання об’єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його
первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості – у місяці їх вилучення з
активів (списання з балансу).
Переоцінена первісна вартість та сума зносу об’єкта основних засобів у філії ПАТ
«ДПЗКУ» Сахновщинський елеватор визначаються множенням відповідно первісної
вартості і суми зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки
визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його
залишкову вартість. Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то
його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього
об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта. Відомості
про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до регістрів їх
аналітичного обліку.
Перевірка обліку витрат, пов'язаних з покращенням основних засобів виявила,
що у філії ПАТ «ДПЗКУ» Сахновщинський елеватор» складено план та визначено
суму ремонту, акти на виконання робіт, акти приймання–передачі виконаних робіт,
акти технічного огляду будинків і споруд. Аудиторська перевірка підтвердила також і
правильність обліку витрат, порушень не виявила. Фінансовий результат від вибуття
об’єктів основних засобів у філії визначається вирахуванням з доходу від вибуття
основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з
вибуттям основних засобів. У разі вибуття об’єкта основних засобів з балансу
списуються його первісна вартість та сума накопиченого зносу.
За результатами проведеної аудиторської перевірки порушень не виявлено і
складено позитивний аудиторський висновок.

Ризики портфельних інвестицій та способи їх мінімізації
Григорович Л. С., здобувач вищої освіти 2 курсу магістратури
за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»
Запорізького національного університету
luisa3578@gmail.com
Линенко А. В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи
та страхування Запорізького національного університету
Управління інвестиційним портфелем корпорацій завжди супроводжується
невизначеністю. На процес формування інвестиційного портфеля впливає безліч
випадкових факторів макро- та мікроекономічного характеру. Всі ризики умовно
можна поділити на ті, що підлягають впливу інвестора, та ті, які не підлягають такому
впливу. В процесі антикризового управління при здійсненні портфельних інвестицій
слід звернути увагу на ризики, що залежать від інвестора. Вони можуть бути пов’язані
з недостатньою кваліфікацією фінансових менеджерів, їх схильністю вибирати
надмірно ризикові портфельні стратегії, неефективною структурою капіталу та іншими
суб’єктивними причинами.
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Умовно ризик, з яким пов’язане володіння активом, розділяють на дві частини.
Перша складова – це ринковий ризик. Його також називають системним або
недиверсифікованим (неспецифічним). Він пов’язаний зі змінами загального
економічного та політичного клімату, що впливає на всі види цінних паперів. Друга
складова – неринковий, специфічний або диверсифікований ризик. Він пов’язаний із
індивідуальними властивостями конкретного активу, а не зі станом ринку в цілому. Він
може бути викликаний страйками, провальними маркетинговими програмами,
необґрунтованими рішеннями менеджменту компанії, розривом великих контрактів
даної компанії тощо (табл. 1).
Таблиця 1
Ризики, що виникають в процесі формування інвестиційного портфеля
корпорацій [1]
Системні ризики
Ризик негативних змін в економіці держави в цілому
Макроекономічні, галузеві та регіональні ризики
Процентні ризики
Ризик підвищення відсоткових ставок, що може
негативно вплинути на більшість класів активів
Інфляційний ризик
Ризик законодавчих змін
Валютний ризик

Несистемні ризики
Ділові ризики (пов’язані з
помилками менеджменту
компанії)
Фінансові (ризик несприятливих
для компанії ситуацій на
фінансових ринках)

Вважається, що мінімізувати можливо лише несистемні ризики. Дослідження
західних вчених показують, що портфель з добре підібраних 10-20 активів здатен
практично виключити неринковий ризик. Усе залежить від інвестора [2, c. 44].
Способів мінімізації впливу ризиків виділяють безліч, від збору та обробки
представницької інформації про предмет угоди з цінними паперами, самострахування
до страхування операцій з цінними паперами, хеджування, операцій СВОП і навіть
уникнення ризику. Втім найбільш поширеними методами зниження портфельного
ризику є диверсифікація, стратегія штанги, ступінчата структура термінів погашення
цінних паперів [3]. Найбільш ефективним вважається метод диверсифікації, який
полягає в розподілі капіталу між множиною цінних паперів різної якості та різних
термінів погашення. Може здійснюватися диверсифікація за видами цінних паперів, за
галузями економіки, за регіонами і країнами. Ризики знижуються за рахунок того, що
можливі низькі доходи за одними цінними паперами перекриваються високими
доходами за іншими цінними паперами.
Використовуючи метод стратегії штанги, інвестор вкладається у цінні папери з
дуже коротким строком (з метою забезпечення ліквідності), а також у цінні паперів з
дуже довгим строком (для забезпечення доходу), і лише незначна частина
інвестиційного портфеля формується за рахунок середньотермінових фінансових
інструментів. Метод ступінчатої структури термінів погашення цінних паперів полягає
у рівномірному розподілі інвестицій між цінними паперами різного терміну.
Вивільнені кошти від короткострокових фінансових інструментів вкладаються у більш
довгострокові цінні папери. В результаті забезпечується простота регулювання та
контролю, зменшується сума інвестиційних ресурсів в обороті.
В цілому можна погодитися з думкою Л. С. Селіверстової, що розробка
практичних механізмів зниження ризиків інвестицій підприємства, оцінка конкретного
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внеску таких заходів у створення вартості компанії, рекомендації з інтеграції цих
процесів у загальну стратегію є необхідними та своєчасними, і зможуть принести
підприємствам реальну й зрозумілу користь, відображену в конкретних показниках
збільшення вартості бізнесу [4, с. 7].
Висновки. Отже, кожен із досліджених методів мінімізації ризику портфельного
інвестування має свої переваги та недоліки. Відповідальність за вибір одного з них,
правильну та вчасну його реалізацію лежить на фінансовому менеджменті
підприємства. Вчасна реакція на фінансові ризики, зміна стратегії поведінки, вміння
швидко прийняти рішення часто відіграють вирішальну роль щодо ефективності
інвестицій. Тому система фінансового менеджменту на підприємстві повинна бути
добре організована, аби не наражатися не лише на системні, але й несистемні ризики.
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автомобільно-дорожнього університету
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Кононенко А. В., студентка 4 курсу спеціальності «Менеджмент» Національного
Харківського автомобільно-дорожнього університету
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В сучасних умовах керівникам підприємств необхідно вміти правильно визначати
цілі підприємства та організовувати діяльність на безпосереднє їх досягнення з
мінімально можливими витратами. Результат, який характеризує правильність та рівень
досягнення поставлених цілей в результаті виконання необхідних дій з мінімально
можливими витратами, являє собою економічну результативність (ЕР) і є
багатовимірною величиною [1]. Саме вона підлягає статистичному дослідженню, для
цього найкраще підходять методи факторного аналізу, оскільки при їх застосуванні не
втрачається ніякої вихідної інформації. Сутність факторного аналізу полягає в переході
від первісного опису досліджуваного явища значним набором ознак до меншого числа
еквівалентних факторів, що представляють поєднання первинних ознак. У свою чергу,
серед методів факторного аналізу для рішення проблеми найбільш прийнятним є метод
головних компонент, оскільки йому притаманні «математична строгість і якась
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елегантність», чого були позбавлені більш ранні методи, також він придатний для
аналізу будь-яких кореляційних матриць [2].
Згідно з існуючими методиками, дослідження методом головних компонент
здійснюється в п’ять етапів: I - формування матриці вихідних даних; II - реалізація
методу головних компонент; III - вибір найбільш суттєвих компонент;
IV інтерпретація суттєвих компонент; V - статистична оцінка надійності результатів
дослідження методом головних компонент. В свою чергу реалізація кожного з етапів
потребує використання методичних рекомендацій щодо його здійснення. Але необхідно
відмітити, що в існуючих літературних джерелах, які присвячені застосуванню методу
головних компонент в дослідженнях, приділяється увага розкриттю та здійсненню не
всіх, а тільки деяких етапів (окрім перших двох етапів). Отже використання методу
головних компонент в економічних дослідженнях пов’язане на сьогодні з наступними
труднощами: по-перше, при проведенні більшості досліджень відсутній комплексний
підхід, тобто здійснюються не всі, а лише деякі етапи процесу дослідження методом
головних компонент, що свідчить про не досить високу вірогідність результатів
дослідження; по-друге, не існує чітких методичних рекомендацій щодо інтерпретації
обраних головних компонент (етап IV), які б давали чітке уявлення про її процес та
вірогідність одержаних результатів. Тому метою дослідження є формальна постановка
задачі інтерпретації головних компонент та розробка методичних рекомендацій щодо
практичного рішення поставленої задачі за допомогою програми обробки електронних
таблиць Microsoft Excel.
Формальна постановка задачі інтерпретації компонент полягає в тому, щоб
кожній з них поставити у відповідність набір найбільш істотних для неї ознак. Для
рішення даної задачі пропонується використовувати теорію множин, згідно з якою
безліч ознак необхідно факторизувати за множиною компонент. Факторизація є
розбиттям безлічі ознак на підмножини так, щоб кожній компоненті відповідала своя
підмножина ознак, найбільш для неї значущих. Підмножини значущих ознак не
перетинаються, оскільки одній ознаці не можуть відповідати дві різні компоненти.
Внаслідок того, що розбиття безлічі j-х ознак на чотири підмножини [3], дозволяє
одержати повносистемне уявлення про склад компоненти та полегшити її інтерпретацію,
найбільш прийнятним є саме таке розбиття ознак:W’1, W’2 – підмножини відповідно
незначущих і значущих ознак; W’3 - значущих, що не беруть участь у формуванні
назви головної компоненти; W’4=W’2\W’3 - вирішальна підмножина – підмножина
значущих ознак, що беруть участь у формуванні назви головної компоненти.
Для реалізації вищенаведеного підходу пропонується здійснювати процедуру
факторизації, яка складається з шести етапів: відображення множини ознак в множину
компонент; відображення множини компонент в множину підмножин значущих ознак;
відображення множини значущих ознак в множину підмножин значущих ознак, що
беруть участь у формуванні назви Fk; побудова ланцюга значущих ознак, що беруть
участь у формуванні назви компоненти; інтерпретація суттєвих компонент шляхом
присвоєння їм назви на основі економічного аналізу ознак, що увійшли до підмножини
W’4; перевірка коректності одержаних результатів інтерпретації. Використання теорії
множин для інтерпретації суттєвих компонент дозволяє: по-перше, послідовно та
прозоро, згідно з вимогами вірогідності досліджень, здійснювати процес інтерпретації;
по-друге, відносити ознаку тільки до однієї компоненти; по-третє, здійснювати
трудомісткий процес факторизації ознак за допомогою програми обробки електронних
таблиць Microsoft Excel. Останнє в свою чергу забезпечує можливість наочно,
оперативно, без особливих зусиль факторизувати ознаки за компонентами та з
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необхідним ступенем вірогідності давати назву останнім на підставі аналізу
економічного змісту обраних для них ознак.
Апробацію запропонованого алгоритму було здійснено шляхом дослідження
складної величини – економічна результативність діяльності підприємства. Для аналізу
економічної результативності найбільш досконалим є матричний метод [4], формування
інформаційної бази аналізу ЕР на базі матричного методу, дозволяє усунути такі
недоліки притаманні всім системам показників: різну спрямованість змін деяких
показників; несумісність та різну вимірність показників, що розраховуються в різних
одиницях виміру та неповно системність охоплення всіх якісних відносин між
кількісними показниками. Використання поля ЕР дозволяє здійснювати об'єктивний
аналіз, що є рішенням первинного завдання. Для вирішення вторинного завдання
(визначення положення на ринку, дієвості та рівня розвитку) необхідна кількісна оцінка.
Трудомісткість використання для цієї мети безпосередньо по елементної характеристики
очевидна. У зв'язку з цим необхідно побудувати на її основі узагальнюючий показник,
що дозволяє об'єктивно оцінити досліджуване явище спочатку за її складовими.
У якості вихідних ознак були взяті всі піддіагональні елементи поля ЕР
підприємств, що характеризують роботу семи підприємств за останні десять років в
розрізі кварталів. Для реалізації дослідження методом головних компонент
використовувався програмний комплекс STATISTICA-1997. В результаті реалізації
дослідження з виявлення груп показників, що характеризуються спільністю змісту, було
виділено чотири блоки, що формують ЕР підприємств, а саме: прибутковості,
продуктивності, витрат і виробничого потенціалу. Отже, виділені в результаті
проведених досліджень блоки, полегшуючи в ході аналізу отримання повноцінних
загальних змістовних висновків про ЕР функціонування підприємств, можуть служити
основою для побудови узагальнюючих показників її критеріїв. Запропонований
методичний підхід щодо інтерпретації дослідження, проведеного методом головних
компонент, дозволять дослідникам наочно та оперативно факторизувати ознаки за
компонентами та з достатнім ступенем вірогідності дати назву останнім на основі
аналізу економічного змісту ознак, що увійшли до їх складу. Це забезпечується за
рахунок удосконалення процесу інтерпретації на основі використання теорії множин.
Таким чином, удосконалено методичний підхід щодо інтерпретації результатів
дослідження методом головних компонент на підставі використання теорії множин, яка
дозволяє здійснювати процес інтерпретації згідно вимогам вірогідності дослідження та
відносити ознаку тільки до однієї компоненти. Також на підставі апробації
запропонованих розробок одержала подальший розвиток інформаційна база оцінки
критеріїв економічної результативності підприємства шляхом виділення блоків
показників, що характеризуються спільністю змісту: прибутковості, продуктивності та
економічності. Розгляд співвідношення темпів зміни вищенаведених блоків по
відношенню один до одного дозволить визначати правильність і рівень виконання
поставлених цілей з урахуванням характеру розвитку підприємства.
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На сучасному етапі в Україні відбуваються глибокі економічні зміни, які
обумовлені входженням країни у русло загальних процесів світового розвитку. У наш
час індустрія гостинності все більше привертає увагу підприємців в усіх країнах як
одна з найбільш перспективних галузей економіки. Зрозуміло, головне місце в
індустрії гостинності належить готельному господарству, без послуг якого не може
обійтися ані іноземний, ані внутрішній туризм.
Готельна індустрія сьогодні являє собою галузь зі зростаючим рівнем
конкуренції на ринку готельних послуг. Незважаючи на важке становлення ринкових
відносин, в Україні за останні роки відкрилося чимало готелів. Нові підприємства
створюються, але через якийсь час частина з них не витримує конкуренції й виходить
із бізнесу. Конкуренція - сильний стимул для поліпшення роботи готелю. Основними
завданнями в сфері готельного господарства стають створення конкурентних переваг і
підвищення конкурентоспроможності, створення стабільної клієнтури через уміння
знайти свого клієнта, пошук і створення нових шляхів розвитку, постійне відновлення
власної політики з обліком динамічно, що розвивається ринку, готельних послуг.
За даними Управління соціальних програм та послуг Державного комітету
статистики України останніми роками завантаження підприємств готельного
господарства України не перевищувало 25% пропускної спроможності; питома вага
збиткових підприємств у загальній кількості готельних підприємств складала близько
30%, доходи готельного господарства складали щорічно лише 0,3% від валової доданої
вартості всіх галузей економіки, майже 80% готелів потребує модернізації,
автоматизації та комп'ютеризації. Ситуація також ускладнюється нестабільністю
зовнішнього середовища, неузгодженістю процесів, які відбуваються всередині
підприємств, неадекватним ринковим вимогам управлінням господарською діяльністю,
суттєвими змінами в технологіях, ринках збуту й потребах клієнтів. В Україні бракує
близько 70 чотирьох та п'ятизіркових готелів (7 тис. номерів) та 400 тис. номерів в
готелях нижчої категорії. Показник забезпеченості готелями (кількість готельних місць
на 1000 осіб) в Україні низький (при нормі 10 місць на 1000 осіб в Україні є лише 2,9
готельних місця (для порівняння: у Москві - 9,3; у Санкт-Петербурзі - 6,4; у Парижі 38,4; у Відні - 25,6. Все це перешкоджає розвитку готельного господарства, входженню
на вітчизняний ринок відомих готельних операторів та створенню національних
готельних мереж, які можуть забезпечити належний рівень послуг вимогливим
туристам з усього світу. Для Харкова це співвідношення має значення 1,5, нижче
середнього по Україні.
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Проблеми підвищення конкурентоспроможності готельного бізнесу можна
підрозділити на наступні:
1) проведення досліджень по формуванню принципів керування готельним
бізнесом у ринкових умовах;
2) застосування до менеджменту й розробки управлінських рішень основних
наукових підходів (системного, маркетингового, функціонального, відтворювального,
нормативного й ін.);
3) переробка стандартів ISO серії 9000 по системах якості з метою їхнього
вв'язування із цілим – конкурентоспроможністю й доповнення такими науковими
підходами, як маркетинговий, функціональний, відтворювальний і ін., що охоплюють
більшість аспектів керування;
4) орієнтація розвитку готельного бізнесу переважно на інноваційний шлях
розвитку й ін.
Проблеми, які можна спостерігати сьогодні в галузі туризму України, є
наслідком того економічного минулого, яке залишилося нашій державі після розпаду
СРСР. Тому ці явища є досить глибинними, а їх розв'язання потребує комплексного та
продуманого підходу. Фактори, що спричиняють розвиток іноземного туризму, не
адекватний природо-ресурсному, історико-архітектурному та рекреаційному
потенціалові України, знаходяться як у суто внутрішній, галузевій, так і в зовнішній
(переважно загальноекономічній) площинах.
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В умовах глобалізації та переходу до інноваційної економіки значно зростають
ризики господарської діяльності, змінюється їх природа та структура. Все це і робить
ризик-менеджмент невід’ємною складовою системи менеджменту сучасної організації.
Між тим, проблемам аналізу та управління ризиками в українській економіці
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приділяється недостатня увага. В діяльності багатьох вітчизняних підприємств взагалі
відсутній ефективний комплексний механізм боротьби з цією загрозою.
Управління ризиками в системі менеджменту організації – це постійний
циклічний процес прийняття та виконання управлінських рішень, моніторингу та
забезпечення постійного вдосконалення роботи підприємства. Цей процес містить
основні чотири види діяльності, які мають бути розроблені і постійно застосовуватися
на практиці:
– визначення бізнес-вимог;
– оцінювання ймовірних ризиків;
– реалізація політики безпеки;
– вибір відповідних контрзаходів щодо існуючих ризиків.
Впровадження системи управління ризиками полягає у застосуванні заходів
контролю та розробки процедури розподілу ресурсів, встановлення відповідальності та
проведення тренінгів й освітніх програм. Моніторинг, перевірка та налаштування
системи управління означає оцінку ефективності контролю, бізнес-змін, аналіз
попередніх звітів про інциденти та існуючі ризики. Вдосконалення та оновлення
системи управління передбачає корекцію інформації щодо виявлених дисфункцій або
усунення неприйнятних рішень, чи застосування нових контрольних заходів.
Особливо слід зазначити, що управління ризиками на підприємстві є динамічним
процесом. Так, після оцінювання ризику визначаються заходи, які необхідні для
своєчасного реагування на нього, що, в свою чергу, впливає на вибір контрольних
процедур і веде до перегляду потреб підприємства у моніторингу, інформації та
комунікації. Все вищезазначене доводить, що управління ризиками не є лінійним
процесом, а являє собою багатовекторний циклічний процес, компоненти якого
постійно впливають один на одного.
Концепція управління ризиками на сьогодні визнана у всьому світі і широко
використовується у всіх сферах бізнесу. Визначення ризиків управління полягає в
оцінюванні та пом’якшенні потенційних загроз, що можуть зашкодити бізнесу
незалежно від джерела їх виникнення.
Процес управління ризиками може відбуватися двома шляхами: реактивним та
активним. Реактивний підхід може бути ефективною відповіддю на ризики, що вже
відбулися. Аналіз причин інцидентів може допомогти підприємству запобігти їх
повторенню і підготують його до будь-якої можливої проблеми. Компанії, які
реагуватимуть на ризики виважено й раціонально, визначаючи причини, зможуть
вирішити подібні проблеми в більш короткий термін.
Активний підхід має багато переваг у порівнянні з реактивним. Замість того,
щоб чекати на виникнення інцидентів, а потім відшкодовувати збитки, краще й
дешевше звести до мінімуму ймовірність або наслідки виникнення ризиків з самого
початку. Тож необхідно розробити план захисту найважливіших активів підприємства
шляхом впровадження контролю, що зменшує ризики зловмисного або випадкового їх
неправильного використання. Активний підхід допомагає ефективно знизити кількість
ризиків, які можуть статися у майбутньому, але вирішити всі проблеми цілком він не
здатний.
Таким чином, враховуючи все вищезгадане, ми можемо зазначити, що в цілому процес
управління ризиками є комплексним та безперервним, охоплює все підприємство та потребує
постійного моніторингу і вдосконалення. Тільки застосування на підприємстві дієвої системи
ризик-менеджменту дозволить йому не лише не зникнути, але й забезпечить подальший
розвиток та досягнення бізнес-мети з найменшими втратами.
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natakaschena@gmail.com
Реалії сучасної України (триваюча військова агресія, низький рівень довіри до
системи державного управління, висока корупція, слабка фінансова дисципліна,
незадовільна інвестиційна привабливість, низький рівень конкурентоспроможності,
надмірне боргове навантаження, заморожування соціальних стандартів, навантаження
на бюджет та ін.) суттєво обмежують її потенціал у світовому бізнес-просторі, та
через трансмісію глобальних фінансово-економічних криз підсилюють негативні
наслідки системних протиріч в національній економіці. Як результат – збільшення
частоти появи кризових ситуацій та масштабності їх дестабілізуючих наслідків на
підприємствах переважної більшості галузей народного господарства країни, і торгівля
при цьому не є виключенням. За даними Державної служби статистики України про
діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі впродовж 2010-2016 років
констатується зменшення кількості підприємств (з 110154 од. у 2010 році до 82192 од.
у 2016 році), скорочення кваліфікованого персоналу (у 2016 році порівняно із 2010
роком на 313,3 тис. осіб), збільшення витрат на виробництво товарів та послуг (до
248525,9 млн. грн у 2016 році) та збитковість господарської діяльності (1,0% за
підсумками 2016 року) [1]. Для забезпечення ефективності використання фінансоворесурсного потенціалу підприємств торгівлі, підвищення результативності їх
функціонування та покращення стану торговельної галузі за умов постійної зміни
ринкової кон’юнктури, поштовхом до яких переважно є зростання конкуренції на
споживчому ринку та зміна уподобань і потреб споживачів внаслідок зменшення
платоспроможного попиту, вкрай важливим є антикризове управління діяльністю
торговельних підприємств на засадах системного підходу.
Під системою антикризового управління підприємством слід розуміти
сукупність взаємопов’язаних елементів, що забезпечують цілеспрямовану реалізацію
управлінських процедур, спрямованих на своєчасне виявлення кризових явищ,
запобігання та подолання наслідків їх руйнівного впливу, відновлення фінансових
параметрів ефективного функціонування та забезпечення сталого економічного
розвитку підприємства в динамічному бізнес-середовищі [2]. Функціонування і
динаміку цієї системи через взаємодію усіх її елементів та функціональний вплив
суб’єкта на об’єкт, що здійснюється поетапно шляхом реалізації певних функцій та
застосування відповідних методів і принципів задля досягнення поставлених цілей
управління, забезпечує процес антикризового управління.
Під процесом антикризового управління діяльністю підприємств торгівлі лід
розуміти діяльність управлінського персоналу, що спрямована на усунення тимчасових
економічних ускладнень на підприємстві, своєчасне подолання симптомів кризового
стану та створення відповідних передумов для забезпечення відновлення життєздатності,
прибуткового функціонування та сталого економічного розвитку підприємства.
Процес антикризового управління діяльністю підприємств торгівлі носить
безперервний динамічний характер, і визначається чіткою послідовністю дій в рамках
управлінського циклу. Основними етапами процесу антикризового управління є
постановка проблеми, розробка управлінського рішення, його реалізація та контроль
своєчасності виконання антикризових заходів. Етапи циклу антикризового управління
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слід розглядати у нерозривній єдності управлінських функцій, оскільки неналежна чи
неточна їх реалізація призводить до викривлення реальної ситуації та хибних висновків
щодо поточного та перспективного стану та результатів фінансово-господарської
діяльності підприємства торгівлі.
Від коректності поодиноких рішень, які приймаються на кожному з етапів
управлінського циклу, залежить загальний результат процесу прийняття рішень з
профілактики та виходу підприємства з кризи, відновлення і покращення параметрів
його фінансового стану та результатів господарської діяльності, отримання нових
конкурентних переваг та перспектив сталого розвитку у нестабільному бізнессередовищі. З огляду на це розробка, реалізація та контроль виконання управлінських
рішень з фінансової стабілізації та сталого розвитку підприємства в умовах кризи
неможливі без відповідного організаційного, нормативно-правового, інформаційного,
методичного, технічного і програмного супроводу цього процесу, і потребують
формування відповідних систем забезпечення антикризового управління.
Організаційне забезпечення антикризового управління має передбачати систему
організаційних рішень щодо: організаційної структури, сформованої для реалізації
антикризового управління і втіленої у конкретних його функціях; повноважень,
обов’язків і відповідальності осіб за результати прийнятих управлінських рішень;
способи підтримки і механізми прийняття управлінських рішень за результатами
діагностичної діяльності;
Нормативно-правове забезпечення антикризового управління має передбачати
систему рішень щодо: нормативно-правових умов функціонування підприємств
торгівлі у просторі ринку товарів та послуг; законодавчих ініціатив з визнання
підприємства як такого що знаходиться у кризовому стані чи банкрутом; моніторингу
змін законодавства в цій сфері, формування внутрішніх регламентів антикризового
розвитку тощо.
Інформаційне забезпечення антикризового управління має передбачати систему
рішень щодо: визначення обсягу і структури інформації про стан та результати
фінансово-господарської діяльності підприємства, необхідної для менеджерів різних
рівнів; забезпечення ефективної системи акумулювання інформації; чітке встановлення
параметрів і налаштування системи обміну інформацією; застосування надійних
методик захисту наявної інформації; використання адаптованої інформації для
обґрунтування та прийняття стратегічних антикризових рішень.
Методичне забезпечення антикризового управління має передбачати систему рішень
щодо: вибору методів і прийомів оцінювання отриманої інформації про стан та результати
функціонування підприємств, прогнозування параметрів подальшого розвитку в умовах
невизначеності; розробки стратегії і тактики антикризового управління на відповідному рівні;
оцінки ефективності застосованих управлінських заходів та внесення пропозицій з їхнього
удосконалення.
Технічне і програмне забезпечення антикризового управління має передбачати
систему рішень щодо: вибору обчислювальної та комп’ютерної техніки, які
дозволяють здійснювати фільтрування, перевірку достовірності, дублювання,
стиснення і зберігання інформаційних даних для управління і забезпечувати ефективні
комунікації на всіх етапах і ланках управлінського процесу; сучасних засобів
створення відповідних шаблонів і інтерфейсів, призначених для накопичення й
зберігання інформації; новітніх засобів оптимізації існуючих і створення нових баз
даних; формування технічної бази обробки фактичних інформаційних даних;
програмного забезпечення всіх рівнів управління підприємства.
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Лише ефективна взаємодія всіх систем забезпечення процесу антикризового
управління діяльністю торговельного підприємства здатна визначити конструктивні
напрями вирішення проблем з виявлення, попередження, нейтралізації та ліквідації
загроз його економічній безпеці та сталого розвитку.
Таким чином, свідченням досягнення цілей процесу та ефективність всієї
системи антикризового управління діяльністю торговельного підприємства є
достатність, швидкість та економічність отримання позитивного ефекту. Можливість
отримання позитивного ефекту від заходів з антикризового управління визначається
належним організаційним, нормативно-правовим, інформаційним, методичним,
технічним і програмним забезпеченням, і здебільшого залежить від компетентності дій
управлінського персоналу щодо розробки і реалізації дієвих заходів, результат
застосування яких сприятиме виходу підприємства з кризового стану, відновлення його
ефективної діяльності та недопущення виникнення кризових ситуацій в майбутньому.
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Глобалізація, економічні кризи та внутрішня незбалансованість, неефективність
впроваджених дій та недосконалість нормативної бази – усе це призводить до
диспропорцій в економіці загалом, та у фінансовому секторі зокрема. Дана ситуація
потребує дієвих змін, що будуть брати до уваги усі особливості національної
економіки та її сучасний стан.
З огляду на обрання Україною напряму на інтеграцію у Європейський Союз як
пріоритетного, набирає значення дослідження економічних процесів, реформ та
перейняття європейського досвіду для розвитку нашої країни.
В умовах сьогодення, під час кризових явищ особливо важливими є такі заходи
держави, які не тільки попереджають настання різких коливань в економіці, а й дають
змогу продумати наперед дії, щоб зменшити вплив кризи на національну економіку в
умовах глобалізації. З боку держави (уряду) необхідні наступні заходи антикризового
управління:
• визначення грошово-кредитної політики у відповідності до сучасного стану
економіки;
• створення контрциклічної антикризової грошово-кредитної політики як
частини системи монетарного регулювання економіки;
• розробка макропруденційної політики та впровадження центральним банком
такого регулювання;
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• активізація ролі монетарного трансмісійного механізму [2].
Отже, антикризове управління повинно здійснюватися у відповідності до
сучасних реалій національної економіки та враховувати вплив на усі структурні
елементи фінансового сектору. Крім того, впровадження антикризового управління
необхідне як на макрорівні, так і на макрорівні, бо тільки комплексні заходи можуть
стабілізувати ситуацію та зменшити вплив кризових явищ на національну економіку.
В умовах розвитку глобального інформаційного постіндустріального суспільства
це підсилює важливість розуміння синергетики. як сукупності міждисциплінарних
досліджень, об'єктом яких, вважаються направленість на самоорганізацію в концепціях
хімічної, біологічної, природоохоронної та громадської діяльності, а предметом –
несподіване структурування.
Також у більш широкому розумінні синергетика – це ефект, який буде більший
від спільної роботи багатьох факторів, чим функціонування цих факторів окремо один
від одного. В умовах нестабільної економіки основною метою соціально орієнтованої
стратегії має стати недопущення або подолання проявів соціальної нестабільності,
тобто розпаду нормативно-ціннісних структур та ослаблення їх соціалізуючих і
регулятивних функцій.
Вище наведені вагомі аргументи щодо застосування системи антикризового
управління державою, але воно не буде мати ніяких відчутних наслідків без
реформування освітнього сектору країни. При цьому А. Міхненко і С. Кравченко,
підкреслюють, що нестабільність існує в будь-якій соціальній системі, однак
зусиллями органів державного управління та громадянського суспільства вона
нейтралізується і не розповсюджується на систему в повному обсязі Слушною, на наш
погляд, також є думка про те, що лише за певних історичних обставин ентропійний
процес може охопити весь соціум, спричиняючи деструктивний вплив на традиційну
соціокультурну систему та ціннісно-моральні основи, внаслідок чого в людей зникає
бажання дотримуватися морально-правових норм, а правові імперативи втрачають
свою регулюючу силу. Розробляючи далі цей погляд, автори доходять висновку, що
протистояти надмірним проявам соціальної ентропії здатна лише цивілізована
соціально орієнтована система, побудована на основі моделі соціальної держави [1].
Узагальнення результатів, отриманих фахівцями в зв'язку з дослідженнями
синергетики, дозволяє визначити синергетичну концепцію самоорганізації у вигляді
наступних положень [1]:
1. Об'єктами дослідження є відкриті системи в нерівноважному стані.
2. У всіх системах мають місце процеси організації та самоорганізації.3.
Результатом самоорганізації стає формування складніших в інформаційному сенсі
об'єктів, ніж елементи зовнішнього середовища, з яких вони виникають.
4.
Спрямованість
процесів
самоорганізації
зумовлена
внутрішніми
властивостями підсистем в їх індивідуальному і колективному прояві, а також
впливами з боку зовнішнього оточення.
5. Поведінка підсистем і системи в цілому істотно характеризується
спонтанністю – їх поведінка не є суворо детермінованою.
6. Процеси самоорганізації відбуваються в середовищі поряд з іншими
процесами, зокрема, мають протилежну спрямованість і здатні в окремі етапи
існування системи як переважати над процесами самоорганізації, так і поступатися їм.
При цьому система в цілому може характеризуватися стійкою тенденцією розвитку або
деградації і розпаду.
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Нова синергетична концепція, на нашу думку, базується на її соціальній
направленості, тобто недопущення розпаду нормативно-ціннісних структур та
ослаблення їх соціалізуючих і регулятивних функцій.
В останні роки наша країна була більш направлена на подолання економічного
спаду та виходу з кризи, саме тому направила всі свої ресурси саме на цей сектор.
Зовсім забувши про основну складову будь-якого сектору економіки - люди,
спеціалісти, професіонали. З кожним роком фінансування освітнього сектору спадає,
звичайно якщо брати офіційні данні з розрахунком на підвищенні інфляції, збільшення
тіньового сектору та ін.
Декілька років тому почалося масове скорочення вищих освітніх закладів на
території України, при цьому фінансування даного сектору збільшилося не так
відчутно, як повинно було. На базі міжнародних даних, критично важливим у цьому
контексті є саме питоме фінансування вищої освіти у розрахунку на одного студента,
сучасний рівень якого в Україні у рази менший порівняно із країнами-лідерами.
Тому вважаємо, що основними напрямами для ефективної стратегії розвитку
вищої освіти в Україні мають стати:
1. Підвищення соціальних стандартів життя працівників сфери вищої освіти.
2. Налагодження ефективної системи менеджменту університетів.
3. Ефективна система добробуту талановитих студентів.
4. Стимулювання міжнародної публікаційної активності дослідників.
5. Створення ефективної системи добробуту і підготовки наукових кадрів
6. Забезпечення реальної фінансової автономії дослідницьких університетів.
Висновки. Отже для подолання як економічної кризи так і освітньої, потрібно
здійснити ефективні інвестиції у розвиток вищих шкіл та університетів, як з
державних, так і з приватних джерел, і модифікувати їх в ефективний фактор
високоякісного фінансового підйому країни.
Оскільки кожна розвинена країна у свій час проходила період реформ та
трансформацій, дуже доцільним для України є імплементація зарубіжного досвіду,
тобто впровадження дієвих та перевірених на практиці методів стабілізації та
економічного зростання.
Перш за все, вітчизняна економіка потерпає від наслідків економічних криз, як
світових, так і внутрішніх. Тому вважаємо за потрібне розглянути моделі та способи
антикризового управління фінансовим сектором деяких країн.
З огляду на антикризові заходи представлені на рис. 2., країни ЄС дуже різняться
за способами подолання наслідків криз. Проте, ми вважаємо таку політику
правильною, адже особливості кожної країни вимагають своїх інструментів та важелів
впливу на економічну ситуацію.
Список використанних джерел:
1. Міхненко А.М., Кравченко С.О. та інші, Концептуальні засади управління
суспільним розвитком в умовах трансформації / А.М. Міхненко, С.О. Кравченко. Київ, - НАДУ. - 2016. - с.52.
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Щодо визначення поняття «дебіторська заборгованість»
Котлярова В. Г., к.е.н., доцент кафедри управління та економіки підприємства
Національного фармацевтичного університету
vgkotlarova@i.ua
Під час здійснення господарської діяльності суб’єкт господарювання для
отримання прибутку реалізує вироблену продукцію (роботи, послуги), або придбані
товари. Типовою є ситуація, коли фізичний рух продукції (товарів) та рух грошових
коштів, що надходять у якості компенсації вартості цієї продукції (товарів) у часі не
співпадає.
В залежності від умов господарських угод, що укладені між сторонами, можлива
ситуація, коли постачання товарів здійснюється за умови передоплати (авансова форма
розрахунків), або, навпаки, – з відстроченням оплати.
Тобто, поширеною є ситуація, коли підприємство отримало грошові кошти, але
не надало компенсацію у вигляді товарів (продукції, робіт, послуг), або передало право
власності на товари (продукцію, роботи, послуги), але не отримало відповідної
компенсації їх вартості. Закономірним є питання – як впливає вартість відвантаженої,
але не оплаченої продукції, на фінансову стійкість підприємства? Чи повинне
підприємство враховувати в своїй економічній стратегії наявність таких операцій?
В термінології бухгалтерського обліку в даному випадку мова йде про
дебіторську заборгованість, управлінню якою приділяється багато уваги як з боку
науковців, так і в площині законодавчого регулювання. Зазвичай під дебіторською
заборгованістю розуміється сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
В свою чергу, під дебіторами розуміються юридичні та фізичні особи, які внаслідок
минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів
або інших активів [1].
Необхідність враховувати в фінансових розрахунках та прогнозах існуючу суму
дебіторської заборгованості пояснюється тим, що її сума цілком відповідає критеріям
визнання активів: має кількісну грошову оцінку та існує ймовірність, що вона
трансформується у позитивний грошовий потік у майбутньому.
Визнання дебіторської заборгованості активом потребує більш чіткого її
визначення, ніж це наведено у Положенні бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість» [1].
До недоліків визначення, що наведено в нормативному акті [1] слід віднести
таке:
- відсутність у визначенні дебіторської посилання на те, що вона виникає саме в
галузі фінансових відносин між партнерами;
- наявність дебіторської заборгованості можлива тільки при наявності
відповідних правових підстав (наявність договірних відносин);
- дебіторська заборгованість виникає тільки при визначені сторонами способу та
строків розрахунків між сторонами;
- в залежності від строковості заборгованості дебіторська заборгованість може
приймати форму оборотного, або необоротного активу.
Підсумовуючі вищенаведене можна запропонувати наступне визначення
категорії «дебіторська заборгованість»: це фінансова категорія, яка відображає
сукупність специфічних фінансових відносин з приводу способів і строків розрахунків
між постачальниками та покупцями, яка набуває форми оборотного або необоротного
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(залежно від строковості заборгованості) активу постачальника – потенційно
позитивного грошового потоку [2].
Література:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р.
№ 237. – Офіційний вісник України. – 1999 р. – № 43 – стор. 118.
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Менеджеріальний підхоід до формування, використання і розширення
податкового потенціалу регіону
Курносов О.В., кандидат наук з державного управління, старший викладач
кафедри обліку та оподаткування Харківського науково-навчального інституту
ДВНЗ «Університет банківської справи
akurnosov@olko.ua
Уточнення методологічних підходів до розвитку державного податкового
менеджменту як інструменту реалізації податкової політики України обумовлює
необхідність розробки організаційно-економічного механізму управління податковим
потенціалом на основі податкового менеджменту.
Тісний взаємозв'язок податкового потенціалу, формування якого здійснюється
під впливом державної податкової політики і бюджету, доходи якого в основному
формується за рахунок податків, обумовлює постановку мети державної податкової
політики в кризових умовах: стійке формування податкових доходів бюджету. Чим
більше держава або регіон генерують податкових доходів, тим більше податкових
можливостей забезпечує податковий потенціал, тим стійкіше стає бюджет.
Податкові можливості можна трактувати як реалізацію податкової політики в
умовах оптимального податкового навантаження на економіку для забезпечення
максимально можливого обсягу податкових надходжень у рамках чинного
законодавства, ефективного використання ресурсів [1].
Податковий потенціал регіону автор визначає як сукупність оподатковуваних
ресурсів, що дозволяють акумулювати до бюджетів різних рівнів максимально
можливу суму податків і зборів, необхідних для соціально-економічного розвитку, в
умовах чинного законодавства, з урахуванням впливу державної податкової політики.
Це деякий потенційно можливий обсяг податкових надходжень в умовах ідеальної
податкової системи для окремого регіону, один з показників методики розрахунку
прибуткової бази зведеного бюджету області.
З позицій менеджеріального підходу на формування, використання і розширення
податкового потенціалу регіону роблять вплив наступні чинники:
1. Чинники, що впливають на податкову базу регіону: структура регіональної
економіки і її спеціалізація, природні ресурси, інвестиційна привабливість, стан ринку
банківських послуг, транспортна система, зовнішньоекономічна діяльність (обсяг і
структура експорту і імпорту), рівень і динаміка цін, рівень інфляції, рівень зношеності
основних виробничих фондів, попит на продукцію, що виробляється в регіоні,
впровадження інновацій, ефективність функціонування окремих складових
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економічної системи регіону (окремих галузей і організацій), ефективність податкового
адміністрування, податкові повноваження державних та місцевих органів влади і
управління, врегулювання міжбюджетних відносин.
2. Чинники, що впливають на кількість платників податків регіону: рівень
доходів населення, рівень життя населення; податкові пільги; можливість отримання
інвестиційного податкового кредиту; розміри встановлених в регіоні податкових
ставок; рівень податкового навантаження; рівень зайнятості населення; рівень
безробіття
місцевого
населення;
розвиненість
інфраструктури
територій;
підприємницька активність; податкова культура; рівень соціальної відповідальності
платників податків.
Виділені чинники, групуються як стимулянты і дестимулянты. Основою
соціально-економічного розвитку регіонів є дієва державна податкова політика, яка
обумовлена необхідністю ефективного управління податковим потенціалом.
Під управлінням податковим потенціалом регіону автор розуміє дії центральних
і регіональних органів державного управління та місцевого самоврядування в межах
виділених повноважень, спрямовані на формування, використання і розширення
сукупності оподатковуваних ресурсів регіону, що дозволяють акумулювати до
бюджетів різних рівнів податки і збори, необхідні для соціально-економічного
розвитку, в умовах чинного законодавства, з урахуванням впливу державної
податкової політики, на основі структури регіональної економіки, що склалася,
економічної кон'юнктури.
Обґрунтування методологічного підходу до розвитку податкового менеджменту
на регіональному рівні зумовило необхідність розробки організаційно-економічного
механізму управління податковим потенціалом регіону.
Організаційно-економічний механізм управління податковим потенціалом
регіону включає послідовність фінансових перетворень «податковий потенціал –
податкові доходи – результат (соціально-економічний розвиток регіону)».
Механізм охоплює чотири стадії: формування і розширення податкового
потенціалу, схильних до впливу соціально-економічних чинників на податкову базу
регіону; використання податкового потенціалу, на якій здійснюється його
трансформація в податкові доходи бюджету, і використання податкових доходів, від
ефективності якого, у свою чергу, залежить результат – соціально-економічний
розвиток регіону.
Показники оцінки результативності управління формуванням, розширенням і
використанням податкового потенціалу розглядаються автором у взаємозв'язку з
показниками оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону. Механізм
формування інтеграції елементів податкового потенціалу з урахуванням активізації
економічної діяльності, на думку автора, полягає в наступному.
Розширення податкового потенціалу, якому повинне передувати формування
соціально-економічного потенціалу регіону, повинне здійснюватися за рахунок
податкової
бази
підприємницької,
зовнішньоекономічної
діяльності,
природокористування, власників рухомого і нерухомого майна, юридичних осіб,
фізичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб.
Використовуваний податковий потенціал, що є податковими доходами зведеного
бюджету області, включаючи місцеві, частину загальнодержавних податків, що
залишаються в регіоні, податків по спеціальних податкових режимах, обумовлює рух
податкових потоків до бюджетів, які, у свою чергу, використовуються для вирішення
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завдань соціально-економічного розвитку територій, при русі фінансових потоків з
бюджетів, тим самим здійснюється їх кругообіг.
Організаційно-економічний механізм включає активізацію кругообігу
фінансових потоків регіону між суб'єктами державної податкової політики: центр,
регіони України, платники податків. Основою цієї активізації є створення сприятливих
у сфері оподаткування умов для підприємницької діяльності, що має особливе
значення у ході впровадження антикризового менеджменту у сучасному ринковому
середовищі.
Висновки. Таким чином, визначальною умовою зростання рівня податкових
доходів зведеного бюджету області є підвищення результативності управління
податковим потенціалом регіону, формування якого багато в чому залежить від
активності підприємницької діяльності добросовісних платників податків, що
обумовлює зростання соціально-економічного потенціалу регіону.
Податкові доходи, що формуються в регіоні, потрапляють до бюджетів інших регіонів,
у тому числі, які є менш податково самозабезпеченні, здійснюючи міжбюджетне
вирівнювання, покриваючи їх недолік.
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Вибір системи організації ремонтів на фармацевтичному підприємстві
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Одним із елементів виробничих ресурсів підприємства є устаткування, машини,
механізми. Для підтримки їх працездатності, на підприємствах проводяться різні види
відповідних робіт: капітальні та поточні ремонти, технічне обслуговування. Визначення
послідовності та періодичності робіт здійснюється в залежності від обраної системи
планово-попереджувальних чи післяоглядових ремонтів. Система попередніх ремонтів
будується на основі відробленого часу об’єктом основних засобів, система післяоглядових
ремонтів будується на основі результатів огляду об’єктів основних засобів та визначення їх
стану.
Мета дослідження – обрання системи організації ремонтів на фармацевтичному
підприємстві (ФП).
На вибір системи організації ремонтів має великий вплив галузеві та
організаційні особливості підприємства. Дослідження факторів, які впливають на вибір
системи організації ремонтів на ФП, показало, що найбільш важливими з них є:
- вимоги до високого рівня чистоти повітря та стандартів GMP, тому необхідно
унеможливлювати випадки аварійних остановів устаткування;
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- складність устаткування та технологічних процесів, що потребує від
персоналу ретельної підготовки до проведення ремонтів, а в разі необхідності
залучення зовнішніх спеціалістів з ремонту технологічного устаткування;
- апаратурне оформлення технологічних процесів та висока вартість сировини,
що в разі непередбачених зупинок буде збільшувати собівартість продукції за рахунок
псування сировини;
- більшість технологічних ліній на ФП імпортного виробництва, тому для
забезпечення ремонтів необхідний час для забезпечення запасними частинами.
Для забезпечення перелічених вимог оптимальною буде система плановопопереджувальних ремонтів, яка дозволяє здійснювати ремонти згідно планів та
вчасно забезпечити їх ресурсами. Таким чином, на фармацевтичному підприємстві
найбільш оптимальним буде система попереджувальних ремонтів, що мінімізує
вірогідність аварійних остановів устаткування.

Антикризове управління маркетинговими комунікаціями фармацевтичних
організацій
Ольховська А. Б., канд. фарм. наук, доцент кафедри фармацевтичного
маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету
angelika.olkhovskaya@gmail.com
Комунікативна маркетингова діяльність фармацевтичних організацій постійно зазнає
значного впливу з боку факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Швидкоплинні
зміни нормативно-правового регулювання обігу та просування лікарських засобів,
неузгодженість деяких законодавчих актів, нестабільність політичної й економічної ситуації
в країні, впровадження на ринок нових ліків, зміни у поведінці клієнтів та споживачів,
розвиток ІТ-технологій та поява нових інструментів просування товару змушують
фармацевтичні організації шукати ефективні підходи та механізми управління діяльністю в
кризових ситуаціях, що склалися.
В умовах нестабільності зовнішнього середовища нагальним є питання
формування дієвого механізму антикризового управління маркетинговими
комунікаціями, який сприятиме адаптації фармацевтичних організацій до змін на
ринку, зокрема в інформаційно-комунікативному просторі.
Основна місія підприємств фармацевтичного сектора, як соціально-значимого
сектора галузі охорона здоров’я, полягає у забезпеченні населення країни якісними та
доступними лікарськими засобами; донесення інформації цільовій аудиторії із
застосуванням різних елементів маркетингових комунікацій про появу нових ліків, їх
ефективність та безпечність у лікуванні певних захворювань, профілактики та (або)
підтримки здоров’я. На думку автору [2] соціально орієнтовані маркетингові
комунікації значно збагачують і продовжують життя брендів, процес задоволення
потреб суспільства в цілому.
Висока ймовірність виникнення і розвитку кризи в маркетинговій
комунікативній діяльності фармацевтичних організацій може бути зумовлена
ризикоутворюючими факторами, серед яких зміна законодавчої бази та нормативноправового регулювання обігу й просування лікарських засобів у контексті
застосуванням різних елементів маркетингових комунікацій; дії конкурентів щодо
формування негативного іміджу та репутації організації на ринку, помилки при
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складані бюджету на маркетингові комунікації, перевищення витрат на маркетингові
комунікації над доходами та ін.
Ознаками кризових явищ у маркетинговій комунікативній діяльності
фармацевтичних організацій є недовіра цільової аудиторії до споживчих властивостей
лікарських засобів підприємства-виробника; зниження іміджу, втрата репутації ТМ
організації; негативне ставлення до бренду(ів) підприємства; копіювання ТМ
підприємства конкурентами, що може вести в оману споживачів при виборі товару;
негативні публікації про організацію в ЗМІ; проблеми юридичного характеру, що
пов’язані з недобросовісною рекламою, і як наслідок, непередбачувані додаткові
фінансові витати підприємства на ліквідацію наслідків та сплату штрафів тощо.
За останні роки криза в управлінні маркетинговими комунікаціями досить часто
виникла у діяльності фармацевтичних організацій, що було пов’язано з законодавчими
обмеженнями застосування окремих інструментів просування лікарських засобів на
ринок. За таких умов підвищується теоретична та практична значимість формування
механізму антикризового управління маркетинговими комунікаціями фармацевтичних
організацій.
Механізм
антикризового
управління
маркетинговими
комунікаціями
фармацевтичних організацій повинен мати такі основні властивості: мобільність і
динамічність використання усіх ресурсів організації для проведення змін та
коригувальних дій у просуванні товару на ринок, реалізація інноваційних та
креативних рекламних кампаній; здійснення програмно-цільових підходів у
технологіях розробки та прийнятті управлінських рішень; врахування чинника часу в
процесах антикризового управління; посилена увага до процесів розробки
управлінських рішень і вибору альтернатив проведення маркетингової діяльності;
використання при розробці та реалізації рішень антикризових критеріїв якості [3].
Антикризове управління призначене для вирішення великого і складного
комплексу проблем розвитку організації за усіма напрямками її діяльності. Сукупність
проблем при формуванні механізму антикризового управління маркетинговими
комунікаціями фармацевтичних організацій доцільно розподілити на чотири групи:
проблеми, пов’язані з управлінням кризи; проблеми функціонально-методологічного
характеру; проблеми інформаційного та прогностичного характеру; проблеми
оздоровлення та ефективності антикризового управління [1,3].
Перша група проблем пов’язана з процесом ідентифікації передкризових
ситуації, їх передбаченням та запобіганням. Друга група проблем антикризового
управління пов’язана з функціональними сферами застосування маркетингових
комунікацій у системі просування лікарських засобів на ринок. Третя група проблем
пов’язана з процесом антикризового управління маркетинговими комунікаціями, що
передбачає прогнозування розвитку кризи, аналіз та оцінка її впливу на вибір певних
інструментів для просування ліків; прийняття антикризових рішень та вибір
оптимальної стратегії управління ризиками. Також ця група проблем передбачає аналіз
та оцінку кризових ситуацій, визначення можливих наслідків кризи та розробку
стратегії взаємовідносин з цільовими аудиторіями. Четверта група проблем пов’язана з
управлінням та мотивацією персоналу, виключення конфліктних ситуацій,
оздоровленням та ефективністю антикризового управління
Ступінь прояву різних проблем неоднакова і не завжди представляється
можливим завчасно її визначити [1].
Запобігання кризовим ситуаціям у маркетинговій комунікативній діяльності
фармацевтичних організацій є одним із пріоритетних завдань антикризового
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управління, яке покликане стати важливої складовою управління організацією в цілому
та сприяти виявленню внутрішніх і зовнішніх факторів ризику, симптомів і причин
криз та неможливості переходу одних видів ризику у системну кризу.
На основі вивчення, аналізу й узагальнених теоретично-методичних положень
сутності та особливостей антикризового менеджменту [1,3,4,5,6,7,8] нами було
розроблено
алгоритм
формування
механізму
антикризового
управління
маркетинговими комунікаціями фармацевтичних організацій та обґрунтована його
практична значимість. Для ефективного функціонування механізму антикризового
управління маркетинговими комунікаціями фармацевтичним організаціям доцільно
дотримуватися таких принципів, як комплексність, раціоналізація інформаційних
потоків, функціональність, керованість, централізація виконання основних функцій,
делегування повноважень і відповідальності, мінімізація (оптимізація) витрат.
Успішність антикризового управління маркетинговими комунікаціями
фармацевтичних організацій щільно взаємопов’язана з ефективністю управління
організацією в цілому.
Запропоновані нами теоретичні та методичні аспекти формування механізму
антикризового управління маркетинговими комунікаціями впровадженні у практичну
діяльність вітчизняного виробничого фармацевтичного підприємства.
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Компанії, що стрімко розвиваються, на практиці частіше всього опиняються на
межі банкрутства. Хоча товарооборот зростає, захоплюються нові ринки, і ззовні
здається, що все гаразд, проте саме на цьому етапі відбувається відрив від реальності.
Фінансових ресурсів більше, ніж достатньо, а проконтролювати всю діяльність
компанії без правильно вибудованої системи управління дуже складно. Тому важливо
пам’ятати про механізм антикризового управління, який насправді повинен працювати
безперервно з початку діяльності компанії.
Перші кризові явища на підприємстві зазвичай проявляються ще задовго до
необоротних наслідків, які можуть призвести до розпаду компанії. Серед основних
факторів кризи можна відзначити такі: падіння обсягів виробництва, погіршення якості
продукції через порушення технологічної дисципліни, старіння виробничих фондів,
збій рівноваги між попитом і пропозицією. Все це попереджає про необхідність
включення механізму антикризового управління. І тут дуже важливо виявити причини
ситуації, що виникла. Вони в свою чергу можуть бути зовнішніми або внутрішніми.
Зовнішні фактори, що впливають на успішний розвиток підприємств в Україні,
мають дуже нестабільний характер, що змушує вітчизняні компанії виживати в умовах
постійного ризику. Валютні ризики, інфляція, падіння попиту та інші фактори можуть
зруйнувати діяльність компанії в будь-який момент. Проте найбільший вплив на
благополуччя компаній здійснюють внутрішні фактори, головним серед яких являється
якість управління підприємством.
Різноманітні аспекти антикризового управління відображені у працях В.А.
Баринова, А.О. Блинова, Л.А Бочкова, В.Я Захарова та багатьох інших авторів, проте,
на наш погляд, недостатньо уваги приділяється дослідженню проблеми кризи системи
управління як основного фактора банкрутства.
Під кризою управління розуміється переломний стан у розвитку та
функціонуванні системи управління підприємством, що характеризується
нестабільністю та розбалансованістю дій структурних підрозділів, зниженням рівня
керованості технологічними процесами, наростанням конфліктних ситуацій не тільки
всередині, а й поза виробничої системи.
Успіх компанії перш за все залежить від професіоналізму топ-менеджера, який
володіє необхідними навичками, вміє приймати правильні рішення та має ефективну
команду, здатну їх реалізовувати. Для антикризового менеджменту не існує
стандартного набору підходів, методів, процедур – для кожного випадку він
унікальний [1, с. 76].
Криза управління перш за все виражається у слабкому наборі інструментів
менеджменту, що дозволяють своєчасно виявити наближення кризового стану і знайти
проблемні місця з метою подальшого проведення змін.
Управління змінами в організації зазвичай розглядається в двох аспектах:
тактичному і стратегічному. Планування стратегічних змін направлено на підвищення
конкурентоспроможності організації. Тому зниження невизначеності на цьому етапі
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дозволить прогнозувати показники ефективності передбачуваних змін з найбільшою
ймовірності.
З тактичної точки зору управління змінами означає можливість провести їх в
необхідні терміни, досягти поставлених цілей, знизити конфліктний опір змінам з боку
співробітників [2, с. 54].
На практиці управління компанією часто здійснює власник в ручному режимі,
точково. Цей метод підходить для початку життєвого циклу компанії, коли чисельність
персоналу і кількість прийнятих рішень дозволяють ефективно управляти без
відповідної організаційної структури. Але в період бурхливого розвитку організації за
зовнішнім фінансовим благополуччям компанії, як правило, ховається хаос в
управлінні. Топ менеджер, починає втрачати здатність контролювати діяльність
компанії.
В даній ситуації багато власників думають, що всі проблеми компанії можна
вирішити за допомогою фінансово-економічних важелів, що може дати ефект лише на
короткий час. Для досягнення поставлених цілей необхідно залучати професійних топменеджерів, здатних приймати правильні рішення та організовувати ефективну роботу
всієї команди.
У певний момент власник повинен запросити на посаду генерального менеджера
компанії професійного топ-менеджера, який здатний побудувати ефективну
організаційну структуру, поставити завдання, розподілити повноваження, розробити
мотиваційну систему, контролювати результати, і, в кінцевому рахунку, досягати
поставлених цілей. Від цього безпосередньо залежить майбутнє підприємства.
Дуже часто на практиці спроби передати частину власних повноважень
призводять до частої зміни управлінців, що вносить хаос в управлінську систему,
спостерігається проблема відсутності відповідальності на всіх щаблях організаційної
сходи. Кожен новий керівник намагається вибудувати свою систему управління,
зібрати ефективну команду, але за короткий проміжок часу він не може змінити
існуючу систему. Відсутність швидких результатів при мінімальних витратах
власником сприймається як непрофесіоналізм топ-менеджера. Тому відбувається часта
зміна керівництва, і цей процес може тривати нескінченно. В результаті лінійний
персонал перестає розуміти свої цілі, завдання, повноваження та відповідальність за
результат своєї діяльності. Ця вкрай небезпечна ситуація здатна привести до втрати
управління. При цьому спостерігається зниження якості продукції, що випускається і,
відповідно, втрата ринків збуту.
Всі вищеописані проблеми виникають у процесі кризи системи управління. І
змінити ситуацію може тільки професіонал, що володіє ключовими навичками
управлінця та здатний їх реалізувати на практиці. Керівник повинен знати і вміти
застосовувати методи системного і стратегічного аналізу, методи маркетингових
досліджень, здійснювати оцінку конкурентної позиції, ризиків, аналізувати
ефективність діяльності організації тощо [3].
Ще одним варіантом, який передбачає допомогу власнику в підвищенні
ефективності системи управління на підприємстві, є залучення компанії, яка надає
послуги в області управлінського консалтингу, спрямованого на допомогу у вирішенні
проблем, пов'язаних з організацією управління складними системами в різних сферах
діяльності. Саме тому потреба в управлінському консалтингу виникає у разі
очікуваних змін в діяльності підприємства, погіршення загальних результатів цієї
діяльності або неясності перспектив подальшої роботи [4, с. 19].
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Виходячи з вищевикладеного матеріалу, можна зробити висновок про те, що
криза в системі управління є відправною точкою на шляху до остаточного руйнування
підприємства. І тут головну увагу слід приділити розробці організаційної структури
компанії. Необхідно підібрати необхідний управлінський персонал, правильно
розподілити повноваження на всіх рівнях управління, закріпити відповідальних осіб,
розробити форми звітності, встановити терміни і контролювати виконання тих чи
інших завдань. Тільки за цих умов існує можливість своєчасно вирішувати виникаючі
проблеми, вносити корективи в стратегію компанії, досягати поставлених цілей, бути
лідером в конкурентному середовищі. При цьому ризик виникнення кризи може мати
мінімальне значення. Тому правильно вибудувана система управління з ефективною
організаційною структурою, здатна стрімко реагувати на виникаючі проблеми і
швидко знаходити рішення, є запорукою успішного розвитку компанії на довгі роки.
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Антикризове управління в сучасних умовах динамічного ринку повинно
охоплювати комплекс заходів щодо виявлення факторів, які впливають на порушення
антикризової стійкості підприємства, їх профілактику, своєчасну діагностику,
попередження і нейтралізацію та спрямовані на досягнення цільових стратегічних
орієнтирів й прогресивний розвиток. Головною метою антикризового управління є
забезпечення сталого розвитку підприємства, «твердого» положення на ринку та
стійкого фінансового стану при будь-яких економічних, політичних, соціальних
ситуаціях у країні [1]. Слід зазначити, що в сучасній практиці антикризового
управління пріоритет віддається механізмам безпосереднього реагування, які усувають
деякі негативні прояви криз, пом'якшують їх наслідки, але не створюють умов для
розвитку. Сьогоденні характер прояву кризових процесів вимагає використання нових
механізмів антикризового управління, які можуть не тільки визначити і пом'якшити
негативні наслідки криз, а й використовувати їх можливості для кардинальної зміни
існуючої системи антикризового управління.
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Процес забезпечення сталого розвитку підприємства можна розглядати через
призму досягнення стратегічних цілей, ефективного використання ресурсного
потенціалу та довгострокового збереження гідних конкурентних позицій в умовах
нестабільності бізнес-середовища. Здатність підприємства до забезпечення сталого
розвитку у кризових умовах визначається рівнем імунітету його системи менеджменту
до внутрішніх та зовнішніх загроз і ризиків, який дозволяє оперативно адаптуватися до
змін у середовищі функціонування, характеризуючи ступінь фінансової захищеності та
сталості. Отже, сталий розвиток підприємства неможливий без наявності надійних
механізмів антикризового управління.
Процес забезпечення сталого розвитку в системі антикризового управління
підприємства також ґрунтується на реалізації певного функціонального механізму. У
попередніх дослідженнях нами було запропоновано під механізмом забезпечення
сталого розвитку і фінансової безпеки підприємства розуміти сукупність чітко
визначених дій зі створення надійних умов гарантування його захисту від негативного
впливу внутрішніх і зовнішніх загроз з одночасним збереженням позитивної динаміки
результативних показників та стійких конкурентних позицій на ринку [2]. Поєднання
концептуальних основ антикризового управління та фінансової діагностики як
інструмента забезпечення сталого розвитку сформувати функціональну модель
механізму забезпечення сталого розвитку в системі антикризового управління
підприємством (рис. 1).
Функціональна модель механізму забезпечення сталого розвитку складається із
трьох компонент:

інформаційно-організаційної (визначає принципи, функції, методи, важелі
та інструменти механізму забезпечення сталого розвитку і систему його
організаційного, нормативно-правового, інформаційно-аналітичного та програмнотехнічного забезпечення забезпечення);
 функціонально-діагностичної
(передбачає
здійснення
фінансового
моніторингу бізнес-середовища підприємства для проведення його фінансової
діагностики. На підставі отриманих даних здійснюється оптимізація руху фінансових
ресурсів задля обґрунтування та реалізації стратегії сталого розвитку в умовах кризи);
 контрольно-моніторингової (спрямована на оперативне отримання інформації,
обробку та аналіз тенденцій розвитку запланованих показників-індикаторів стратегії,
за необхідності – корегування стратегічних параметрів сталого розвитку).
Адаптована функціональна модель механізму забезпечення сталого розвитку в
системі антикризового управління підприємством є складовою його загального
менеджменту. Основними перевагами застосування запропонованої моделі, на відміну
від існуючих, є: забезпечення стійкого фінансового стану підприємства за усіма
параметрами як у поточному періоді, так і у довгостроковій перспективі; оптимізація
руху фінансових ресурсів підприємства за напрямами мобілізації та використання;
зміцнення потенціалу підприємства із одночасним створенням системи захисту від
зовнішніх та внутрішніх загроз; обґрунтування та реалізація стратегії сталого розвитку
з урахуванням вимог антикризового управління; захищеність фінансових інтересів
стейкхолдерів підприємства; забезпечення конкурентоспроможного функціонування й
сталого розвитку підприємства.
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Рис. 1. Функціональна модель механізму забезпечення сталого розвитку
в системі антикризового управління підприємством
Таким чином, у мінливих умовах сучасного бізнес-середовища функціональна
модель механізму забезпечення сталого розвитку в системі антикризового управління
підприємством є підґрунтям розробки та ефективного впровадження стратегії сталого
розвитку з урахуванням вимог антикризового управління при достатній фінансовій
незалежності підприємства.
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Лисенко Ю. С., магістрант кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Сучасне виробниче підприємство представляє собою відкриту соціальноекономічну систему, що має досить розвинуті зв’язки з зовнішнім середовищем. А це
значить, що найбільша загроза його економічній безпеці зароджується саме ззовні.
Отже, при формуванні системи економічної безпеки відповідним фахівцям слід
враховувати вказане в першу чергу. Проте зовнішнє середовище на цей момент часу
треба розглядати не тільки як наявних конкурентів, а як сукупність стейкхолдерів
підприємства. У якості стейкхолдерів виступає досить широке коло осіб (організацій),
що мають відношення до підприємства. Загалом основними або ж ключовими
стейкхолдерами підприємств є інвестори, кредитори, менеджери і робітники,
постачальники, споживачі продукції і послуг, суспільні й державні організації. Кожен
із стейкхолдерів є джерелом виникнення загрози певного змісту, спрямованості й
значущості.
Наявних стейкхолдерів можна поділити на стейкхолдерів внутрішнього і
зовнішнього впливу. Серед вищевказаних зовнішніми стейкхолдерами є інвестори,
кредитори, постачальники, споживачі продукції чи послуг, суспільні й державні
організації. Своєю чергою, внутрішніми стейколдерами будуть робітники і менеджери
підприємства, які безпосередньо зайняті виробництвом продукції чи наданням послуг
визначеному колу споживачів. Отже, на нашу думку, систему економічної безпеки на
сучасному виробничому підприємстві слід формувати щонайменше як дворівневу.
Перший рівень системи повинен «контролювати» внутрішніх стейколдерів, другий
рівень – зовнішніх. Проте на другому рівні слід виділити два підрівня: перший – це
зовнішні стейкхолдери підприємства, а другий – зовнішні конкуренти.
У висновку зазначимо, що для ефективного функціонування СЕБ підприємства з
урахуванням вищевказаного, необхідно:
1) розробити класифікацію загроз, що йдуть від першого і другого рівнів і,
зокрема другого підрівня – конкурентів внутрішнього і зовнішнього ринків;
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2) установити імовірності виникнення таких загроз і «прописати» можливі
наслідки від їхнього розвитку для підприємства;
3) розробити для класифікованих загроз шкалу їхньої значущості;
4) встановити ступінь взаємопов’язаності й взаємозалежності загроз економічній
безпеці першого і другого рівнів;
5) попередньо розробити відповідний механізм «погашення» кожної загрози,
визначити засоби її ліквідації і вартість процедури «гасіння» за кожною імовірною
загрозою.

Особливості аналізу рівня загроз економічній безпеці на будівельних
підприємствах
Чешук В. О., аспірант Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки
Науковий керівник: Полінкевич О.М., доктор економічних наук, професор,
Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки
сheshukvictor@gmail.com
Сучасний менеджмент піддається суттєвим загрозам економічній безпеці як з
внутрішньої діяльності так і від зовнішнього середовища. Стан входження України на
міжнародний ринок потребує впровадження ефективного захисту економіки в цілому.
Виявлення загроз, а також швидка протидія є одним з найбільш ефективних складових
економічної безпеки будівельного підприємства, та першочергове завдання
ефективного менеджменту.
Всі фактори впливу на безпеку будівельного підприємства можна поділити на
позитивні та негативні. В свою чергу негативні мають декілька ступенів впливу. Спочатку
виникає ймовірність настання небезпеки, появляється зона розвитку ризику, подальші дії
викликають провокації та стають засобом впливу. На наступних етапах прослідковується
реальна небезпека, фактор впливу, що має негативні наслідки. Виникає загроза, яка може
бути цілеспрямованою дією на руйнування системи або навіть просто як негативний збіг.
Проблему дослідження загроз економічній безпеці досліджували у своїх працях
такі вчені: Г. Андрощук, О. Архіпов, О. Барановський та інші.
Для вивчення факторів впливу загроз на економічну безпеку будівельних
підприємств слід враховувати весь спектр існуючих чинників від яких залежить
функціонування підприємства. Дані чинники містять як зовнішній так і внутрішній
вплив. На адаптивність ефективного менеджменту будівельного підприємства впливає
кон’юнктура ринку ресурсів, робочої сили, інформації, послуг, фінансових ринків.
Як показують дослідження, не існує чіткої методики діагностики загроз
економічної безпеки на всіх рівнях та використовують різні функціональні складові
економічної безпеки. Основною складовою дослідження загроз економічної безпеки
виступає фінансова безпека будівельного підприємства. Також для всебічного
дослідження та виявлення загроз економічній безпеці будівельних підприємств слід
досліджувати
виробничу,
інвестиційно-інноваційну,
кадоро-інтелектуальну,
інформаційну, силову та маркетингову складові.
Основні характеристики фінансових загроз для будівельного підприємства
визначені низьким рівнем фінансових ресурсів для ефективної діяльності
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підприємства, неефективне використання фінансових ресурсів, низький рівень
перерозподілу наявних ресурсів, не розвинена цінова політика, збільшення
заборгованостей підприємства та падіння прибутковості.
Виробничі загрози будівельного підприємства характеризуються відсталістю
техніки та технологій від передових винаходів науки та техніки, переважна праця
людей, низький рівень автоматизації, неефективна виробнича діяльність підприємства,
великий рівень зношення основних засобів.
Інвестиційно-інноваційні загрози економічні й безпеці на будівельному
підприємстві чітко пов’язані з попередніми видами загроз та визначають
неефективність політики держави при залученні іноземних та внутрішніх інвесторів, як
наслідок відсутність інновацій, застаріла діяльність підприємства.
Кадрово-інтелектуальні загрози це відсутність молодих працівників у зв’язку з
пошуком роботи на європейському рівні, велика плинність кадрів, низький рівень
виконання робіт, поганий мікроклімат в колективі.
Інформаційні загрози для будівельного підприємства визначаються відсутністю
надійного захисту інформаційних систем, низький рівень обробки інформації, високий
рівень розповсюдження інформації, відсутність досліджень щодо конкурентів,
споживачів та ринків.
Маркетингові загрози характеризуються низькою ефективністю збуту
будівельної продукції, низький рівень рентабельності, відсутність маркетингової
активності, повільний темп оновлення продукції враховуючи значний вплив
попередніх складових безпеки.
Загрози силової складової на будівельних підприємствах визначаються низьким
рівнем захищеності цехів, будівель, споруд, майданчиків, повна відсутність охорони
або її неефективність, незабезпечення сучасними засобами відео спостереження,
низький рівень кваліфікації робітників.
Визначення даних видів загроз економічній безпеці будівельного підприємства
дає можливість за рахунок зниження чи послаблення дії одних складових покращити
стан попередження інших складових та забезпечення ефективної безпеки всього
підприємства загалом.
Висновки: Було проаналізовано основині загрози економічній безпеці
будівельного підприємства. Визначено найвпливовіші загрози за рівнем створення
небезпеки та відповідно до дослідження слід звернути особливу увагу при
попередженні чи ліквідації їх у першу чергу. Проведено паралель взаємозалежності
виникнення загроз на підприємстві за різними впливами на ефективність здійснення
менеджменту на будівельних підприємствах.
Використана література:
1. Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи: тези доповідей
учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 квітня 2016 р.) / упор.
Л.М. Томаневич. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 360 с.
2. Кушнірук А. В. Ідентифікація внутрішніх та зовнішніх загроз системі
економічної безпеки будівельних підприємств [Електронний ресурс] / А. В. Кушнірук
// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових
відносин. - 2015. - Вип. 33. - С. 174-184. - Режим доступу:
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СЕКЦІЯ 3. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Інноваційний менеджмент підприємства: теоретико- методологічний аспект
Аванесов С., магістр спеціальності «Менеджмент організацій» Національного
фармацевтичного університету
Науковий керівник: Демченко Н.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
адміністрування Національного фармацевтичного університету
Надзвичайно швидкі зміни господарського середовища, пов’язані з посиленням
конкуренції на локальних і глобальних ринках, скерували керівництво провідних
компаній світу на стратегічне управління інноваційними процесами, запровадження
нових організаційних форм інноваційної діяльності та пошук більш ефективних
стимулів творчої активності працівників компаній.
В основі інноваційного менеджменту лежить розробка інноваційної стратегії і
засобів її реалізації з метою забезпечення конкурентоспроможності фірми. Інноваційну
стратегію підприємства визначають як комплексний план досягнення цілей
підприємства за допомогою нових технологій, нових засобів та методів діяльності;
певний алгоритм дій із впровадження нововведень у діяльність компанії.
Практикою напрацьовано кілька моделей стратегічного управління
інноваційними процесами на підприємствах. Проаналізуємо їх. Проектна модель
управління інноваційною діяльністю. Організаційною формою розроблення та
реалізації нововведень на більшості українських підприємств є інноваційні проекти.
Під останніми розуміють: – форму цільового управління інноваційною діяльністю; –
процес здійснення інновацій – сукупність виконуваних у визначеній послідовності
наукових, технологічних, виробничих, організаційних, фінансових і комерційних
заходів, що приводять до інновацій; – комплект документів, що визначає процедуру і
комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і
реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції; – систему
стратегічних і тактичних завдань та орієнтирів, а також програм по їх досягненню,
оформлених документально, які включають взаємопов’язані по фінансах, строках і
виконавцях, однак достатньою мірою незалежні заходи з організації, фінансування,
досліджень, будівництва, виробництва, маркетинга, спрямовані на розробку і
комерціалізацію конкретної інновації;
Зауважимо, що управління інноваційною діяльністю з орієнтацією на
конкуренцію і конкурентів у цілому передбачає одну з таких дій менеджерів: йти на
випередження конкурентів; блокувати їх дії; кооперуватися з конкурентами,
створюючи різного роду альянси. Стратегія випередження фокусується на створенні
такої бази досліджень і розробок, яка дозволяє підприємству бути постійно на крок
уперед у пропозиції первинних інновацій. Поки конкурент копіює один успішний
продукт, компанія виводить на ринок новий.
Українські вчені розглядають управління інноваційною діяльністю як складову
менеджменту сучасного підприємства, що охоплює планування, організування та
стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних проектів,
розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій
підприємства [1-3].
Система управління інноваційною діяльністю, як і будь-яка інша система на
підприємстві, є складовою загальної системи управління організацією (рис. 1).
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Завданням інноваційного менеджменту є ефективне управління процесом
розроблення, впровадження, виробництва та комерціалізації інновацій з узгодженням
відповідних рішень з системами управління операційною (виробничою),
маркетинговою, фінансовою і кадровою діяльністю

Рис. 1. Система управління інноваційною діяльністю як складова загальної
системи управління підприємством [3]
Взаємодія системи управління інноваційною діяльністю з іншими системами
управління підприємства наведена на рис. 2. Керівники маркетингової діяльності
надають інформацію про стан і тенденції розвитку ринку товарів, послуг і технологій.
Якщо деякі елементи в системі нездатні виконувати поставлені завдання, відділ кадрів
підбирає більш досвідчених працівників. Далі всі питання, пов’язані з дослідженнями,
узгоджуються з керівниками системи управління фінансовою діяльністю.
Злагоджена та гармонійна робота всіх систем підприємства, які виступають як
компоненти однієї системи, забезпечує організації досягнення визначених завдань.
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Рис. 2. Взаємозв’язок системи управління інноваційною діяльністю з іншими
системами управління на підприємстві 3, с.12
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Йохна. – К.: Академвидав. – 2006. – 464 с.
4. Князь С.В., Комарницька Н.М. Місце та роль інноваційного менеджменту в
системі управління підприємством // Вісник соціально-економічних досліджень, 2014
рік, випуск 3 (54). - С. 120 - 123

Стратегія інноваційного розвитку підприємств деревообробної галузі
Алькема В.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій
Університету економіки та права «КРОК»
V_alkema@i.ua
Питання стратегічного управління інноваційним розвитком промислових
підприємств постійно перебувають у колі інтересів науковців і практиків. Теоретичним
аспектам цієї проблематики присвятили наукові праці вітчизняні вчені: Ю. Великий [3],
В. Луньова [4], Л. Некрасова [5], Л. Семенова [6], Сумця О. [7], Л. Шафієва [8] та інші. У
роботах цих авторів висвітлено різні аспекти формування та реалізації стратегії
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інноваційного розвитку, проте питання формування стратегії інноваційного розвитку
деревообробних підприємств у напрямку набуття конкурентних переваг з урахуванням
специфіки функціонування як вітчизняного так і світового ринку деревообробної
продукції досліджено недостатньо, що обумовило актуальність цього дослідження,
його мету і завдання.
На основі існуючих дефініцій інноваційного розвитку підприємства та виділених
характеристик і ознак уточнено сутність поняття інноваційний розвиток підприємства.
Під ним розуміємо результат керованого багатофакторного процесу оновлення
підприємства, який залежить від виділення ключових, для формування конкурентних
переваг, елементів і векторів інноваційних змін та підтримання збалансованості
відповідних нововведень у всіх структурно-функціональних елементах підприємства
як економічної системи, що забезпечує ефект синергії і підвищення потенціалу
підприємства.
Узагальнивши проаналізовані трактування змісту стратегії, під цим поняттям
розуміємо конкретизовані й узгоджені цілі та цільові орієнтири розвитку підприємства,
план послідовних дій для їх досягнення, що дозволяють забезпечити реалізацію місії
підприємства через найбільш повне й ефективне використання його ресурсів,
конкурентоспроможність та сталий розвиток у мінливих соціально-економічних
умовах. Під стратегією інноваційного розвитку підприємства розуміємо розробку
системи управління з метою підтримки такого рівня інноваційного розвитку
підприємства, який забезпечуватиме прогресивні зміни його якісного стану за рахунок
гнучкого адаптаційного механізму до мінливих умов зовнішнього середовища та
оптимального використання внутрішніх можливостей. Встановлено, що серед
існуючого розмаїття підходів до класифікації стратегій інноваційного розвитку
найбільш актуальним є поділ їх на: наступальну, захисну, імітаційну, залежну,
традиційну та «за нагодою» (стратегія «ніші»). На практиці підприємства рідко
дотримуються незмінно однієї і тієї самої стратегії, як і стратегії в «чистому вигляді»,
використовуючи чисельні модифікації інноваційних стратегій, комбіновані інноваційні
стратегії як найбільш ефективні у випадках закріплення позицій та переходу з захисної
до інноваційної стратегії наступального типу. Для формування стратегії інноваційного
розвитку деревообробних підприємств нами пропонується наступна модель (Рис. 1).
Пропонована модель забезпечує досягнення мети та цілей підприємства,
ґрунтується на аналізі його як зовнішнього так і внутрішнього середовища,
зорієнтована на розробку й впровадження інновацій і гарантує вдосконалення різних
сфер діяльності. Доведено, що саме аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства дозволяє визначити й з’ясувати, які чинники можуть сприяти реалізації
стратегії інноваційного розвитку, а які є слабкими ланками. Він дає змогу також
оцінити інноваційний потенціал, який формує здатність створювати та
використовувати інновації і впливає на вибір й реалізацію стратегії інноваційного
розвитку. На основі проведеного дослідження рекомендовано обрати захисну
стратегію інноваційного розвитку цих підприємств. До її переваг можна віднести:
широкий вибір варіантів і альтернатив впровадження інновацій, гнучкість й
адаптивність, ефективність для середніх і малих підприємств. Її недоліками є:
неможливість конкурувати на рівних з лідерами ринку, відсутність достатніх
можливостей для розробки власних інновацій, наздоганяючий характер розвитку. Іноді
зазначені недоліки можуть мати характер переваг, так як дозволяють враховувати
негативні наслідки інноваційної діяльності лідерів і не повторювати їх у рамках
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власної інноваційної практики. Запропоновано підхід контролю реалізації стратегії
інноваційного розвитку.

Рис. Процес формування стратегії інноваційного розвитку
Джерело: сформовано на основі [1-7]
Використана література:
1. Алькема В.Г. Теоретичні аспекти формування механізму управління
інноваційною діяльністю підприємств з виробництва будівельних матеріалів / В.Г.
Алькема, С.Б. Дем’янів // Вчені записки університету «КРОК». Серія: Економіка. –
2015. – Вип. 42. – С. 130-137.
2. Алькема В.Г. Роль стратегічного потенціалу підприємства в забезпеченні його
економічної безпеки / В.Г. Алькема, Т.І. Усік // Наукові студії – ХХІ (культура, освіта –
антропологічні парадигми і сучасний світ). Філософія – Філологія – Педагогіка –
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Економіка. – Вип. 2: у 2-х т. / редкол.: Р.В. Болдирєв (головний редактор, голова
редколегії) та ін. – К.: МІЛЕНІУМ, 2013. – XVIII+434 с. – С. 484–496.
3. Великий Ю.В. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств
машинобудування / Ю.В. Великий // Наукові праці Кіровоградського національного
технічного університету. Економічні науки. – 2014. – Вип. 19. – С. 114-120.
4. Луньова В.А. Види інновацій та стратегія інноваційного розвитку
сільськогосподарських підприємств / В.А. Луньова // Науковий вісник Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. –
2014. – Т. 16, № 1(2). – С. 61-66.
5. Некрасова Л.А. Механізм розробки стратегії інноваційно-інвестиційного
розвитку підприємства / Л.А. Некрасова, О.В. Моніч // Стратегія розвитку України. –
2014. – №1. – С.159-163.
6. Семенова Л.Н. Концептуальні засади формування інноваційної стратегії
розвитку підприємства / Л.Н. Семенова, І.О. Потятиник // Вчені записки університету
«КРОК». – 2014. – Випуск 35 – С. 138-144.
7. Сумець О.М. Інноваційні стратегії: навч. посібник / Сумець О.М., Ігнатова
Є.М. – 2-е вид., доповнене. – Х., 2009. – 226 с.
8. Шафієва Л.Г. Напрями розробки стратегії інноваційного розвитку
підприємства плодово-ягідної сфери виробництва / Л.Г. Шафієва // Вісник
Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. – 2015.
– Вип. 30. – С. 184-190.

Науково-методичні підходи до управління інтелектуальними ресурсами
фармацевтичного підприємства
Бурим О.М., магістр спеціальності «Економіка підприємства» Національного
фармацевтичного університету
Літвінова О.В., канд. біол. наук, доцент кафедри управління та економіки
підприємства Національного фармацевтичного університету hlitvinova@gmail.com
Конкурентоспроможність сучасного фармацевтичного підприємства в усе
більшій мірі залежить не від контрольованих ним фінансових і матеріальних ресурсів,
а є результатом використання інтелектуально-інформаційних факторів невідчутного
характеру. У багатьох організаціях все більша частина отриманого ефекту стає
результатом застосування інтелектуальних ресурсів. Інтелектуальний капітал у більшій
мірі, ніж фізичні активи або фінансовий капітал, стає стійкою конкурентною
перевагою.
Мета роботи – аналіз та систематизація методичних підходів щодо забезпечення
системи управління інтелектуальними ресурсами фармацевтичного підприємства.
Дослідження проводилися з використанням баз даних у мережі Інтернет:
Українського патентного відомства, ДП «Державний експертний центр» МОЗ України,
наукометричних баз даних.
Аналіз та систематизація існуючих публікацій свідчить, що саме інтелектуальні
ресурси, які включають структурні, людські та ринкові активи, формують сьогодні
інтелектуальний капітал фармацевтичних підприємств та забезпечують їх сталий соціальноекономічний
розвиток
і
стратегічну
конкурентоспроможність.
Управління
інтелектуальними ресурсами потребує особливої уваги як з боку держави, так і
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фармацевтичних підприємств у плані забезпечення фінансуванням з різних джерел,
підвищення їх рівня та значущості у створенні інноваційної продукції, посилення їх ролі у
формуванні інтелектуального капіталу підприємств. У структурі інтелектуальних ресурсів
у фармації поряд з традиційними елементами є і специфічні, що вимагають особливих
методичних підходів до їх управління, а саме біосиміляри, препарати на основі
нанотехнологій, орфанні та антиретровірусні препарати. Перспективним є використання
стратегій пролонгації патентного захисту. Управління інтелектуальними ресурсами
можливо лише за умов врахування інтересів всіх учасників інноваційного процесу.
Висновки. Таким чином, раціональне управління інтелектуальними ресурсами
дозволяє фармацевтичним підприємствам підтримувати та розширювати якість і
ефективність інноваційної діяльності, активно виводити на внутрішні і зовнішні
фармацевтичні ринки нові оригінальні лікарські засоби в різних лікарських формах.
Використана література:
1. Посилкіна О. В. Інтелектуальний бізнес : навчальний посібник / О. В.
Посилкіна, О.В. Літвінова. – Х. : НФаУ, 2018. – 220 с.

Поняття і сутність невизначеності та ризику
Вельма О. В., здобувач вищої освіти 7 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
Науковий керівник: Запорожець Г.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування Харківського національного університету міського
господарства ім. О.М. Бекетова
annazaporozhets2403@gmail.com
Питання поняття ризику, його видів і визначальних чинників викликали
підвищений інтерес в епоху меркантилізму, в класичної та некласичної теоріях
підприємництва, однак і в даний час вони залишаються актуальними.
Аналіз процесу економічного розвитку в провідних країнах [5] показує, що
своїми успіхами вони зобов'язані, в першу чергу, інновацій, сутністю яких є зміни, що
розглядаються як джерело доходу [5]. Цілком природно, що результати змін не завжди
відповідають очікуваним, найчастіше вигоди виявляються скромніше, а витрати
більше, близький успіх змінюється крахом. Інноваційна діяльність пов'язана з ризиком
, який в загальному сенсі слід розглядати як загрозу відхилення фактичних результатів
прийнятих рішень або виконаних дій від очікуваних [5].
Високий ризик і невизначеність результатів, надаючи шанс на успіх небагатьом,
стримують активність більшості господарюючих суб'єктів, перешкоджають їх
переходу на інноваційний шлях розвитку. Підвищити ступінь визначеність
управлінських рішень можна шляхом всебічного аналізу можливих ризиків проектів та
розробки заходів , спрямованих на їх штучне зниження.
Практика діяльності вітчизняних і зарубіжних підприємств підтверджує їх
високий ризик. Так, згідно [1] з 58 ідей нових товарів повністю розробляються лише
чотири, дві впроваджуються на ринок, а комерційний успіх отримує одна. За даними
[2] , успіху на ринку сягає близько 65 % інновацій, хоча тільки 10 % з них є дійсно
новими, а 20 % новими версіями відомих товарів. Як наголошується в [3], в США
близько 60 % новацій так і не втілюються в нові товари.
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На сьогодні немає однозначного розуміння сутності ризику. Під ним розуміють,
зокрема, багатоаспектність цього явища, практично повним ігноруванням його нашим
господарським законодавством у реальній економічній практиці й управлінській
діяльності. Крім того, ризик - це складне явище, що має безліч незбіжних, а іноді
протилежних реальних основ. Це обумовлює можливість існування кількох визначень
понять ризику з різних точок зору. Розглянемо ряд визначень ризику, що даються
вітчизняними та зарубіжними авторами:
1. Ризик - потенційна, чисельно вимірна можливість втрати. Поняттям ризику
характеризується невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації
проекту несприятливих ситуацій і наслідків.
2. Ризик - ймовірність виникнення втрат, збитків, недонадходжень планованих
доходів, прибутку.
3. Ризик - це невизначеність наших фінансових результатів у майбутньому.
4. J.P. Morgan визначає ризик як ступінь невизначеності отримання майбутніх
чистих доходів.
5. Ризик - це вартісне вираження ймовірного події, що призводить до втрат.
6. Ризик - шанс несприятливого результату, небезпека, загроза втрат і
пошкоджень.
7. Ризик - ймовірність втрати цінностей (фінансових, матеріальних товарних
ресурсів) у результаті діяльності, якщо обстановка й умови проведення діяльності
будуть змінюватися в напрямку, відмінному від передбаченого планами і
розрахунками.
Таким чином , чітко простежується тісний зв'язок ризику , ймовірності та
невизначеності. Отже, щоб найбільш точно розкрити категорію «ризик», необхідно
визначити такі поняття як «ймовірність» і «невизначеність» , оскільки саме ці два
фактори лежать в основі ризиків.
Під "ризиком" прийнято розуміти ймовірність (загрозу) втрати підприємством частини
своїх ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат у результаті здійснення
певної виробничої та фінансової діяльності.
Комерційні невдачі нових товарів пояснюються певними причинами [1], серед
яких неправильна оцінка вимог ринку (32%), технічна недосконалість нових виробів
(23 %), висока ціна (14%), неадекватна збутова політика (13%), несвоєчасний вихід на
ринок (10 %), жорстка конкуренція (8 %) і т.п. Іншими авторами до основних причин
невдач відносяться помилки визначення попиту (45%), недоробки і дефекти нового
товару (29%), недоліки системи просування інновацій на ринок (25 %), завищення ціни
(19%), конкуренція (17 % ), несвоєчасний вихід на ринок (14 %).
Отже, приймаючи рішення про розробку та просуванні на ринок конкретних
товарів, необхідно проаналізувати можливі ризики та фактори їх викликають, та
розробити заходи , спрямовані на їх попередження, зниження або компенсацію.
Розумним представляється не ігнорувати ризик, а належним чином враховувати його в
прийнятих інноваційних рішеннях.
Розвиваючись на основі інновацій та усвідомлено йдучи на ризик, з метою його
зниження, підприємство- інноватор змушений удосконалювати свою виробничу базу,
систему матеріально-технічного забезпечення, оптимізувати структуру збутової мережі і
систему руху товару , адаптуючи їх до змін (очікуваним або фактичним) ситуації на ринку
[3]. Одночасно з цим відбувається перебудова організаційних структур управління,
набувають досвіду його робочі фахівці і керівники, налагоджували система взаємодій з
економічними контрагентами, зміцнюється імідж і т.п., тобто росте інноваційний потенціал.
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Тим самим розширюються адаптаційні можливості підприємства до змін зовнішнього
середовища [1], тобто підприємство- інноватор може реалізовувати нові ринкові
можливості, проникати в нові сфери діяльності , раніше для нього недоступні. Кожна
успішно реалізована інновація розширює ці можливості.
Таким чином, ризик має певний дуалізм. З одного боку - це стримуючий фактор
діяльності, що несе загрози отримання негативного результату, з іншого - шанс
вирватися вперед, отримати переваги на ринку. Обидві ці сторони ризику слід
обов'язково враховувати. З цією метою для кожного проекту слід виділяти можливі
позитивні і негативні сторони, кількісно оцінювати їх і вибирати оптимальні варіанти з
точки зору «ризик - позитивний результат».
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Колісник О.Ю., магістрант спеціальності «Облік і оподаткування»
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Облік та аналіз дебіторської заборгованості є одним з ключових завдань у
вирішенні проблем, що виникають під час поточного управління підприємствами з
позиції оптимального співвідношення між їх ліквідністю та прибутковістю.
На сучасному етапі економічного розвитку вітчизняні підприємства не в змозі
ефективно управляти дебіторською заборгованістю, яка займає вагому частку в
оборотних активах, що спричиняє кризу взаємонеплатежів. Покупці, укладаючи угоди
закупівлі, не прогнозують свої фінансові можливості; постачальники, попередньо
отримавши оплату за продукцію і надання послуг, не виконують своїх зобов'язань;
банки затримують розрахунки за наявності коштів клієнтів, затягують строки
здійснення платіжних операцій, не забезпечують дисципліни розрахунків. Особливо
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значні втрати від розрахунково-платіжної кризи несуть підприємства, які мають справу
із продукцією з коротким строком зберігання.
В умовах цієї кризи суттєво зростає роль ефективного управління дебіторською
заборгованістю, своєчасного її повернення та попередження безнадійних боргів.
Головними завданнями управління дебіторською заборгованістю є: фінансовий
аналіз діяльності організації-постачальника; страхування дебіторської заборгованості;
контроль за відвантаженням продукції, випискою рахунків та його відправкою покупцю;
контроль за фінансовим станом дебіторів; при непогашенні боргу або його частини
встановлення оперативного зв’язку з дебітором на предмет визнання ним боргу; звернення
до господарського суду із позовом про стягнення простроченої заборгованості; порушення
справ про банкрутство; компенсація збитків з фонду безнадійних боргів.
На практиці слід доцільно використовувати накопичувальну відомість
дебіторської заборгованості з простроченим терміном позовної давності. Вказаний
документ повинен містити наступні дані, які можна узагальнити у вигляді таблиці, до
якої слід включати найменування фірми-боржника, синтетичний рахунок, дату
виникнення заборгованості та причини її утворення, характер заборгованості, суму
заборгованості, винних осіб, перелік вжитих заходів з урегулювання розрахунків та
загальну суму заборгованості [1]. Дана відомість надасть змогу контролювати
величину заборгованості зі строком позовної давності, що минув, та сприяти
покращенню фінансової дисципліни на підприємстві. Також для ефективного
управління дебіторською заборгованістю необхідно обрати правильний тип кредитної
політики по відношенню до покупців (табл. 1)
Таблиця 1
Характерні особливості окремих типів кредитної політики підприємства по
відношенню до покупців [2]
Тип кредитної
політики

Можливі негативні
наслідки
скорочення кола покупців продукції в кредит за ускладнюється
рахунок виключення груп підвищеного ризику;
формування
Консервативна мінімізація строків надання відстрочок платежів; господарських зв’язків
(жорстка)
мінімізація величини комерційного кредиту;
з покупцями продукції;
кредитна
встановлення жорстких умов надання кредиту;
повільно
зростають
політика
підвищення вартості комерційного кредиту;
обсяги
продажу
в
жорстка процедура інкасації дебіторської умовах
низького
заборгованості.
попиту на продукцію.
Поміркована
підтримка середнього рівня ризику при продажу
(зважена)
в кредит;
практично немає
кредитна
встановлення зважених
умов проведення
політика
кредитної політики.
може призвести до
надмірного вилучення
розширення кола дебіторів за рахунок більш
фінансових ресурсів;
ризикових груп;
Агресивна
є загроза зниження
збільшення строків надання відстрочки платежів;
(ліберальна)
платоспроможності;
збільшення величини наданого кредиту;
кредитна
можливе
збільшення
зниження вартості надання кредиту;
політика
витрат на стягнення
пом’якшення умов повернення дебіторської
боргів;
заборгованості (можливість її пролонгації.
зменшення
рентабельності активів.
Механізм реалізації
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Особливої уваги потребує порядок списання простроченої дебіторської
заборгованості, оскільки існує прямий взаємозв’язок між списанням такої
заборгованості і формуванням оподатковуваної бази податком на прибуток. На
вітчизняних підприємствах для уникнення втрат від оподаткування доцільно
поширення практики створення резерву сумнівних боргів.
Рішення про створення резерву сумнівних боргів повинно готуватись комісією
підприємства за участю керівників усіх служб та затверджуватись керівником
підприємства. В рішенні про створення резерву сумнівних боргів комісія повинна
відображати наступні відомості: дату та причину виникнення заборгованості, строк її
погашення (векселів, застав, договорів страхування), дату подання позовної заяви до
суду (арбітражного суду) про стягнення заборгованості з покупця (замовника), номер
та дату платіжного доручення про перерахування мита.
Резерви сумнівних боргів дозволяється створювати тільки за результатами
інвентаризації дебіторської заборгованості в кінці року, в той час як сумнівні борги
виникають в ході торгових операцій протягом року. Необхідно нараховувати резерв
протягом всього облікового періоду. На нашу думку, розрахувати резерв сумнівних
боргів доцільно перед складанням звітності, а використовуватися він буде протягом
звітного року при потребі або безпосередньо перед складанням звітності. Вважаємо,
що резерв повинен формуватись на базі експертних оцінок фінансового менеджменту
підприємства.
Списання боргу на збиток внаслідок неплатоспроможності боржника не є
анулюванням заборгованості. Ця заборгованість повинна відображатися на
позабалансових рахунках з метою контролю за можливістю стягнення у випадку зміни
майнового стану боржника. Термін, на який заборгованість повинна обліковуватись на
позабалансовому рахунку, встановлюють деякі практики в три, деякі – в п’ять років з
моменту списання. Збільшення дебіторської заборгованості ініціює додаткові витрати
підприємства на: збільшення обсягу роботи з дебіторами (зв’язок, відрядження й ін.);
збільшення періоду обороту дебіторської заборгованості (збільшення періоду інкасації);
збільшення втрат від безнадійної дебіторської заборгованості. Отже, для зменшення розміру
дебіторської заборгованості необхідно:
- визначати ступінь ризику несплати рахунків покупцями;
- збільшувати коло покупців з метою мінімізації втрат від несплати одним або
декількома покупцями;
-контролювати співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей;
- вести оперативний контроль за надходженням готівки;
- своєчасно визначати сумнівну заборгованість;
- вести претензійну роботу, співпрацюючи з юридичною службою;
- своєчасно надавати платіжні документи;
-реалізовувати товари оптовим покупцям переважно на умовах попередньої
оплати;
- припиняти дію договорів з покупцями, що постійно порушують платіжну
дисципліну.
На закінчення слід відзначити, що правильне і своєчасне списання дебіторської
заборгованості відіграє важливу роль при формуванні фінансових результатів
діяльності підприємства, що, в свою чергу, негативно позначається на можливостях
здійснювати інвестиційну діяльність.
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Актуальні аспекти управління інноваційною діяльністю фармацевтичних
підприємств
Галактіонова А.А., магістр 2 курсу спеціальності «Економіка підприємства»
Національного фармацевтичного університету
Літвінова О.В., канд. біол. наук, доцент кафедри управління та економіки
підприємства Національного фармацевтичного університету
hlitvinova@gmail.com
Одним з ключових чинників наукового прогресу у фармацевтичній галузі
служить інноваційна активність. Актуальність вивчення особливостей інноваційного
розвитку фармацевтичної галузі визначається впливом на вітчизняну систему охорони
здоров’я і лікарську безпеку країни. На сьогодні інноваційна спрямованість діяльності
провідних вітчизняних фармацевтичних підприємств стала пріоритетною складовою їх
подальшого розвитку.
Мета роботи – аналіз та систематизація методичних підходів щодо управління
інноваційною діяльністю фармацевтичних підприємств.
У процесі дослідження були використані загальнонаукові методи пізнання,
зокрема, системний підхід з використанням методів ретроспективного та системнологічного аналізу.
Життєздатність і перспективи економічного розвитку фармації у всіх країнах
світу значною мірою визначаються масштабами, якістю та рівнем наукових досліджень
і рівнем технологічних процесів, які застосовуються. Сьогодні актуальним завданням
для фармацевтичної галузі України є перехід до інноваційної моделі розвитку, що
дозволить збільшити на фармацевтичному ринку України кількість сучасних, якісних,
ефективних, безпечних і доступних за ціною лікарських засобів.
Виявлено, що найбільш перспективними напрямками інноваційного розвитку в
фармації є: пошук пріоритетних терапевтичних напрямків, по яких має місце низький
рівень задоволеності потреб охорони здоров’я в ефективних та безпечних лікарських
засобах; розробка біосимілярів; препаратів на основі нанотехнологій; орфанних
лікарських засобів; антиретровірусних препаратів для лікування СНІДу.
Доведено актуальність використання механізмів державно-приватного
партнерства в Україні для модернізації системи охорони здоров'я та фармації.
Аналіз та систематизація методологічних підходів до оцінки інноваційної
діяльності фармацевтичних підприємств виявив наступні елементи: економічний,
науково-технічний, соціальний і екологічний.
Висновки. Таким чином, раціональне управління інноваційною діяльністю
фармацевтичних підприємств дає можливість створення умов для розвитку й успішної
реалізації їх науково-технічного потенціалу, підвищення конкурентоздатності продукції.
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Будівництво є однією із провідних галузей економіки України та найбільш
капіталоємним напрямком інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.
Важливою складовою будівельної галузі є роботи з електромонтажу, оскільки вони
являються невід'ємним технологічним етапом не тільки будівництва житлових та
робочих приміщень, а й їх подальшій експлуатації. Крім того, рівень і якість
проведення даного виду робіт безпосередньо пов'язані з безпекою людей, які
проживають або працюють у приміщеннях [1].
Електромонтаж відносять до числа важливих видів економічної діяльності і саме
його продукт характеризує рівень розвитку економіки країни. Він забезпечує розвиток
інфраструктури населених пунктів, житлових будинків, споруд, пов’язує
промисловість із електрогенеруючими компаніями. Продукт підприємств
електромонтажної галузі має вирішальну роль у реалізації досягнень науковотехнічного прогресу у різних сферах господарювання.
Інновації перетворюються на важливий фактор економічного розвитку країни.
Стаючи потужним імпульсом прогресивної трансформації економіки та суспільних
відносин, вони дозволяють задовольнити потреби суспільства за рахунок створення
товарів та послуг високої якості, підняти рівень життя населення [2]. Стосується це і
електромонтажу, який не тільки є діяльністю, що забезпечує існування інших галузей,
але й пов’язаний із формуванням безпечних умов життєдіяльності населення та
діяльності підприємств. Проте в цій галузі, як і в переважній більшості інших
вітчизняних галузей, діяльність підприємств переважно базується на традиційних
технологіях, започаткованих ще на ранніх стадіях індустріалізації, що не дозволяють
сформувати умови для продуктивної діяльності персоналу та забезпечити якість робіт
світового рівня.
Електромонтажне виробництво є комплексом досить складних технологічних
операцій, для виконання яких потрібне спеціальне технологічне і підйомнотранспортне устаткування, оснащення, апаратура і прилади, інструмент. Монтаж
повинен проводитися підготовленим і досвідченим персоналом.
Як правило, електромонтажні роботи виконуються в дві стадії. На першій стадії
повинні виконуватися всі підготовчі і заготовчі роботи, включаючи установку
закладних деталей в будівельні конструкції, підготовку трас електропроводок і
заземлення, заготівку силових і освітлювальних електропроводок, збірку укрупнених
вузлів
і
блоків,
попереднє
регулювання,
перевірку
і
випробування
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електроустаткування, апаратури і машин на стендах і тощо. Роботи першої стадії
виконують одночасно з основними будівельними і спеціальними роботами.
На другій стадії виконують монтаж електроустаткування, скомплектованого в
укрупнені вузли і блоки, виробляють прокладку електричних мереж по виконаній на
першій стадії робіт заготовці, оброблення і під'єднання дротів і кабелів до
електроустаткування тощо. Виконання електромонтажних робіт у дві стадії забезпечує
збереження електроустаткування та електричних мереж, підвищення якості монтажу
електроустановок і їх надійності в експлуатації.
При здійсненні електромонтажного виробництва вирішують такі завдання: 1)
визначення послідовності пересування електромонтажних бригад на об’єкти
будівництва; 2) планування переміщення електромонтажної бригади з одного об’єкта
будівництва на інший; 3) розподіл електромонтажних комплектів для монтажу об’єктів
між технологічним транспортом; 4) монтаж і збирання електроустановок [3, с. 101103].
Як зазначають практики, грамотне підключення електричних пристроїв дозволяє
зекономити 50% електроенергії. Завдяки автоматичному контролеру електрика будівлі
запобігає «стрибків» напруги. Використання спеціальних приладів, оснащених
датчиками, що реагують на присутність, рух людини, допомагає споживачам
автоматизувати функцію включення світла в приміщенні. Крім того, «розумний»
пристрій відстежує зміни інфрачервоного спектра в приміщенні – обладнання
самостійно включає штучне світло у випадку нестачі природного освітлення.
Використання реле часу дозволяє автоматично запускати, затримувати або відключати
електричні ланцюги в заданий час або здійснювати функції через зазначений інтервал
[4].
Електромонтажні послуги у межах міста Рівне та області надають підприємства,
що мають ліцензію на здійснення цих видів діяльності. Переважна більшість таких
підприємств є більш спеціалізованими на виконанні тільки проектних,
електромонтажних або випробних робіт. Причини такої спеціалізації підприємств
полягають у тому, що одні з них уникають складних і трудомістких процедур
отримання додаткових ліцензій і дозволів, інші не мають достатнього досвіду,
технічного оснащення, кваліфікованого персоналу або коштів на придбання
електротехнічних лабораторій. Їх низьке фінансове забезпечення є основною
перепоною впровадження інновацій.
Висновки. Функціонування будівництва важко уявити без існування та
успішного розвитку споріднених, забезпечуючих галузей. Важлива роль, яка відведена
електромонтажу, вимагає ретельного його забезпечення всіма необхідними ресурсами:
людськими, матеріальними, енергетичними, інформаційними. Інновації у діяльності
підприємств, що займаються електромонтажем, відіграють значну роль, оскільки
дозволяють створити передумови для безпечної та продуктивної реалізації виробничої
діяльності інших виробничих підприємств, а також життєдіяльності населення.
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Управління персоналом, як систематично-організаційний процес, являє собою
діяльність спрямовану на досягнення найефективнішого використання трудового
потенціалу організації для досягнення його цілей і завдань. За таких умов важливим є
впровадження насамперед організаційних та технологічних інновацій, які створюють
передумови для зростання продуктивності праці, кращої організації виробничих
процесів тощо, тобто більш ефективного використання персоналу.
Потреба організації в інноваціях може проявлятися як під тиском зовнішніх
чинників (висока конкуренція, зміни середовища господарювання, поява нових
законодавчих документів тощо), так і внутрішніх (зниження продуктивності праці,
конфліктні ситуації тощо). При цьому в першу чергу досліджуються причини
виникнення проблем, після чого для їх усунення в організаціях може формуватися так
звана «інноваційна група», яка розробляє інноваційний план по виходу із ситуації.
Розробка інноваційного плану завершується його впровадженням, під час якого
визначається, які плановані зміни допоможуть виправленню наявного стану справ. У
процесі впровадження інновацій необхідно використовувати механізми стимулювання,
досягти підтримки та їх прийняття. Впровадження вважають найскладнішим
елементом інноваційного процесу, оскільки працівники можуть витримати обмежене
число змін в одиницю часу. Головним є встановлення рівноваги між змінами і
стабільністю [1].
Зарубіжний досвід свідчить, що в сучасних умовах кожен працівник має
особливе значення, зростає вплив якості його праці на кінцеві результати всієї
організації, у зв'язку з чим моральне і матеріальне стимулювання, соціальні гарантії
повинні бути основним аспектом кадрової політики, яка проводиться в організаціях.
Виплата надбавок і система участі працівників у розподілі прибутку повинні
забезпечити високий рівень їх зацікавленості в кінцевих результатах діяльності.
Ефективне управління персоналом вимагає забезпечення постійного обміну
інформацією між різними рівнями управління із кадрових питань. Кадрову політику
проводять на всіх рівнях управління: вище керівництво, лінійні керівники та служба
управління персоналом [2].
Інтенсивні зміни в сфері використання людських ресурсів (у глобальному,
регіональному, національному, демографічному, галузевому, корпоративному,
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професійному та індивідуальному вимірах) мають революційний характер і фахівців в
області кадрового менеджменту очікує радикальна трансформація від сформованих
професійних рольових стереотипів (адміністратора-бюрократа-керівника, що
дотримується реактивного стилю) до принципово нових ролей (стратега-підприємцямаркетолога).
Намітилися у новому тисячолітті зміни і в корпоративному управлінні, що
викликані глобалізацією ринків і структурною перебудовою промисловості,
зрушеннями в архітектурі робочих місць і демографії робочої сили, орієнтацією на
високі доходи власників, швидкими і безперервними організаційними і
технологічними змінами. Вони охоплюють не тільки бізнес у цілому, але й організацію
кадрової роботи в корпораціях [3].
У сфері людських ресурсів відбулися такі зміни: від вузької спеціалізації і
обмеженої відповідальності за доручену роботу – до широких професійних і посадових
профілів; від відповідальності менеджерів за розвиток персоналу – до відповідальності
самих працівників за власний розвиток; від контролю над проблемами, з якими
стикаються працівники – до створення можливостей для всебічного професійного
зростання працівників; від ухилення від зворотного зв'язку з підлеглими – до його
пошуку; від секретного розгляду факторів успіху, вакантних робочих місць і відбору
фахівців – до відкритого обговорення рівня компетентності працівників, наявних
вакансій і шляхів їх заповнення [4].
Інноваційні процеси у державному управлінні на сьогодні описані у проекті
«Концепції створення та впровадження інформаційної системи управління людськими
ресурсами в органах державної влади». Створення такої системи – це можливість
нарешті використовувати на повну силу потужності сучасних інформаційних
технологій для того, щоб забезпечити відкритість і прозорість всіх процесів управління
персоналом. Це не тільки відмова від десятків довідок, особових карток та форм, які
кожного разу заповнюються при прийомі на роботу, паперово-бюрократичного
оформлення та зберігання інформації про оцінювання, оплату, заохочення, навчання,
іншої інформації, що є суттєвою економією ресурсів, це в першу чергу нові інноваційні
і ефективні процедури управління персоналом [5].
Висновки. Досягнення ефективності та результативності процесів управління
персоналом не можливе без запровадження інноваційних підходів. Складність та
різноманітність проблем інноваційного управління персоналом знаходиться на стадії
ефективних розробок та удосконалень.
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Інноваційний менеджмент в системі освітніх послуг
Демченко Н.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Інновації є основною формою перетворення знань в економічний ресурс і
представляють собою ключову характеристику економіки, що базується на знаннях.
Дослідження економістів показують, що інновації сьогодні є основним джерелом
економічного розвитку і важливим фактором конкурентоспроможності підприємств,
регіонів та національних економік [1 ].
На думку вченого Б. Патона, інновації у сучасному суспільстві є основою нової
економіки, що базується на знаннях й конкурентоспроможності країни [2, с.19]. Тому
формування в Україні інноваційної моделі розвитку диктує нові вимоги до системи
освіти, вимагаючи її стабільної динамічності, постійного генерування інновацій, які б
сприяли безперервному оновленню знань, і як наслідок – економічному й соціальному
зростанню країни.
Стабільний і динамічний розвиток освіти безпосередньо пов’язаний із
формуванням ефективної державної інноваційної політики. У “Національній стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року” зазначено про необхідність
створення системи мотивацій, стимулювання та заохочення інноваційної діяльності у
сфері освіти; розроблення системи нівелювання ризиків негативних наслідків
інноваційної діяльності [3].
Особливості інноваційного менеджменту в освітній галузі розкриті в працях Л.
Ващенко, Л. Даниленко, Л. Калініної, О. Козлової, М. Поташника.
Інноваційна освіта – це освіта, яка орієнтована не стільки на передачу знань, які
постійно старіють, скільки на оволодіння базовими компетенціями, що дозволять при
необхідності набувати знання самостійно. Вона повинна базуватися на ґрунтовній
науці, при цьому, враховуючи реалії української економіки, на ґрунтовній прикладній
науці. Інноваційна освітня діяльність – це нововведення в методичному забезпеченні
навчального процесу (створення методичної літератури, електронних підручників),
нововведення технологій процесу навчання (дистанційне навчання в Інтернет - класах,
навчання спільно із розробниками інноваційних технологій), надання інноваційних
освітніх послуг (наукові розробки, проекти, дослідження).
Ефективність функціонування навчального закладу зумовлюється досконалістю
внутрішнього середовища, що знаходить прояв у раціонально-оптимальній взаємодії
всіх його елементів. Здатність закладу освіти до стабільно результативної роботи – це
його діяльнісний потенціал. Водночас у навчального закладу є певний інноваційний
потенціал, який доцільно розглядати як сукупність умов, ресурсів, готовність і
здатність до інноваційного розвитку.
Управління сучасним навчальним закладом має здійснюватися на засадах
інноваційних стратегій відповідно до принципів сталого розвитку. Інноваційний
менеджмент являє собою стійку сукупність дій з визначення цілей розвитку закладу,
обґрунтування та прийняття рішень щодо впровадження новацій, організації
інноваційної діяльності, мотивації та стимулювання суб’єктів інноваційного процесу.
Інноваційна діяльність освітніх закладів передбачає впровадження нових
способів надання освітніх послуг – методик та технологій реалізації освітнього
процесу. Так, прикладами таких інновацій у вищій освіті можуть бути [4, c.164]: 1.
Використання «кейс-технологій». «Кейс-технологія» є комплектом засобів навчання,
які розміщено у «кейсі» і надається слухачу з моменту його зарахування на навчання.
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Комплект містить методичні документи, спеціально розроблені навчальні посібники,
довідники, аудіо - і відеокасети, дискети, компакт-диски. Дидактичне забезпечення
достатнє для самостійної роботи з конкретного курсу. 2. Застосування Off-line –
технології. В цьому випадку навчання здійснюється із використанням таких
електронних носіїв як мультимедійні CD,DVD, MP3 та ін. 3. М-Learning – технології.
Це навчання із використанням мобільних телефонів, смартфонів, які, в тому числі,
мають доступ до мережі Інтернет. 4. TV- технології. Це замкнуті телевізійні системи із
зворотнім зв'язком через локальну мережу (теле-, радіо- та супутникову мережу), що
забезпечують відео та/або аудіо взаємодію між викладачем курсу та студентом. 5.
Інтернет - технології (On-line – навчання). Використовують останні досягнення в галузі
мульти-медіа та обумовлюють розвиток мережевих технологій навчання.
Однак он-лайн технології, як і будь-які інші досягнення прогресу, володіють і
певними недоліками. Вони виникають із розуміння процесу навчання й виховання:
навчання на основі комп'ютерних програм не може замінити прямого спілкування
викладача із студентом. Чисто он-лайн навчання безособове. Дозволяючи широку
автоматизацію процесу навчання, он-лайн навчання не в змозі врахувати індивідуальні
особливості інтелекту й темпераменту студента.
Результатом інноваційного менеджменту можна вважати розширення
інноваційних можливостей і зміцнення конкурентоспроможності навчального закладу
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Створення організаційних структур управління трудовими ресурсами проекту
Деренська Я.М., к.е.н., доцент кафедри управління та економіки підприємства
Національного фармацевтичного університету
kaf.yep@nuph.edu.ua
Китаєнко М.С., магістр 2 курсу освітньої програми «Економіка підприємства»
Національного фармацевтичного університету
Під
проектом
розуміють
комплекс
науково-дослідних,
проектноконструкторських, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших
заходів, що пов’язанні ресурсами, виконавцями та строками, відповідно оформлені і
направленні на зміну об’єкта управління, що забезпечує ефективність вирішення
основних завдань та досягнення відповідних цілей за певний період [4]. Свої
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повноваження щодо керівництва проектними роботами та відповідальності за
результативне здійснення проекту, а саме планування, контролю та координації робіт
всіх учасників проекту, замовник та інвестор делегують керівнику проекту. Перед
керівником та його командою ставиться завдання менеджменту робіт протягом
життєвого циклу проекту, до досягнення поставлених цілей та результатів при
дотриманні встановлених термінів, бюджету та якості.
Команда проекту – це специфічна організаційна структура, яку очолює керівник
проекту. Вона створюється на період здійснення проекту і завданням її є здійснення
функцій управління проектом.
Склад команди залежить від характеристик проекту, а саме від його масштабу,
складності тощо. На думку Тарасюк Г. М. членами команди є: інженер проекту,
керівник контрактів, контролер проекту, бухгалтер проекту, керівник відділу
матеріально-технічного забезпечення, керівник робіт із проектування, керівник
виробництвом (будівництвом), адміністративний помічник [3]. Крім того, учасниками
проекту є: контрактор, або генеральний контрактор (сторона, яка бере на себе
відповідальність за виконання робіт по контракту), субконтрактор (вступає в договірні
відносини з контактором чи субконтрактором більш високого рівня), координатор
робіт по експлуатації, проектувальник (юридична особа, що виконує за контрактом
проектно-дослідницькі роботи в межах проекту), генеральний підрядник (юридична
особа, чия пропозиція прийнята замовником, несе відповідальність за виконання робіт
відповідно до умов контракту), ліцензори (організації, що виділяють ліцензії на право
володіння земельною ділянкою, проведення торгів, виконання окремих робіт тощо),
постачальники, органи влади, власник земельної ділянки, виробник кінцевої продукції
проекту, споживачі продукції. На здійснення проекту можуть впливати й інші сторони
з оточення проекту, які можуть бути віднесені до учасників проекту, це: конкуренти
основних учасників проекту, спонсори проекту, різні консалтингові, юридичні,
посередницькі організації, що залучені в процес здійснення проекту.
На думку В. І. Грекула, Н. Л. Коровкіної, Г. Н. Денісенко [1] основними
дійовими особами проекту є:
· менеджер (керівник) проекту (Project Manager) – особа, що відповідає за
управління проектом;
· спонсор (куратор) проекту (Project Sponsor) – особа, що забезпечує ресурси
проекту і будь-яку адміністративну підтримку; визначає пріоритети, забезпечує
взаємодію з функціональними підрозділами, затверджує зміни; у внутрішніх проектах
зазвичай несе відповідальність за результати проекту;
· замовник (споживач) проекту (Project Customer) – особа всередині або поза
організацією, яке використовуватиме результати проекту;
· керівник функціонального підрозділу – направляє ресурси в затверджені
проекти;
· функціональний лідер проекту – об'єднує зусилля учасників проекту в межах
функції або підрозділу (саме з ним взаємодіє менеджер проекту);
· лідер пакету робіт – об'єднує зусилля окремих осіб в межах пакету робіт.
За кожною з вказаних ролей ставляться певні обов'язки з управління проектами.
На генерального менеджера (керівника менеджерів проектів) покладається:
· забезпечення відповідності проектів стратегіям зростання організації;
· надання ресурсів для виконання затверджених проектів;
· забезпечення застосування відповідних методик управління проектами в
компанії;
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· моніторинг загального процесу робіт за проектом і координація з іншими
видами діяльності компанії;
· вирішення конфліктів, для яких не знайдені рішення на нижчому рівні;
· оцінка якості роботи безпосередньо підлеглих менеджерів.
Спонсор проекту:
· відповідає за витрачання коштів, що інвестуються в проект;
· визначає бізнес-план проекту;
· затверджує цілі, зміст, розклад, бюджет проекту і зміни, що вносяться до них;
· видає розпорядження і накази за проектом, призначає менеджера проекту;
· здійснює моніторинг оточення проекту та інформує менеджера проекту про
зміни, здатні вплинути на виконання робіт;
· відстежує хід виконання проекту і формує стратегічні вказівки;
· вирішує переадресовані йому конфлікти;
· забезпечує відповідність вимогам кінцевого результату проекту.
Менеджер проекту:
· відповідає за отримання бажаних результатів в рамках затвердженого бюджету
і розкладу проекту;
· забезпечує загальне планування і контроль проекту протягом всіх фаз
життєвого циклу;
· взаємодіє з функціональними керівниками для визначення об'ємів, термінів і
вартості (трудовитрат) робіт.
Функціональний керівник підрозділу, що бере участь в проекті:
· відповідає за своєчасне забезпечення всіх проектів необхідними ресурсами;
· об'єднує вимоги (які часто є конфліктними) всіх активних проектів в
підрозділі;
· здійснює детальне планування робіт підлеглого персоналу.
В більшості випадків центральною фігурою в управлінні проектом є менеджер
проекту. Проте, якщо підприємство виконує багато проектів, тобто впроваджує
мультипроекти, або мегапроекти, управління проектним портфелем значно розширює
коло функцій з управління проектами, підвищує рівень планування, координування та
контролю ресурсного забезпечення проектної діяльності. У цьому випадку ключову
роль у менеджменті проектів має проектний офіс.
Проектний офіс – це специфічна інфраструктура, що забезпечує ефективну
реалізацію проекту (або портфеля проектів) в межах системи комп'ютерних,
комунікаційних та інформаційних технологій та відпрацьованих стандартів здійснення
діяльності та комунікацій [2]. Така структура оснащена відповідним технікокомунікаційним та програмним забезпеченням і об'єднує фахівців різного
спрямування, здатних сформувати, впровадити, контролювати й підтримувати
розвиток усіх процесів управління проектами.
Висновки. За результатами аналітичного розгляду літературних джерел та опису
результатів досвіду підприємств з практики проектного управління зроблено
пропозицію щодо необхідності включення до складу проектного офісу керівника,
планувальника, адміністратора, менеджерів проектів, а також представників
функціональних підрозділів підприємства.
Створення проектного офісу, чіткий розподіл відповідальності його учасників
дозволяють суттєво знизити неефективні витрати часу на прийняття проектних рішень,
економити бюджети проектів й забезпечити підґрунтя переходу підприємства до більш
високого рівня організаційної зрілості.
104

Використана література:
1. Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем / В. И. Грекул,
Н. Л. Коровкина, Г. Н. Денисенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.intuit.ru/department/itmngt/isimman/1/6.html.
2. Корецька, Н. І. Проектний офіс як інструмент вибору, планування та контролю
управлінських рішень / Н. І. Корецька. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/36/10knikur.pdf.
3. Тарасюк, Г. М. Управління проектами: навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів. – К. : Каравела, 2004. – 344 с.
4. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) Fourth
Edition. PMI, 2008. – Режим доступу: http://www.pmi.org/publictn /pmboktoc.htm.

Теоретические аспекты инновационной восприимчивости
организации
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Гомельского филиала Международного университета «МИТСО», yaninaemail@yandex.by
В настоящее время инновационность становится неотъемлемой чертой
современного предприятия, поэтому нельзя говорить о возможности создания
инноваций, не заостряя внимания на инновационной восприимчивости организаций.
Следует отметить, что в современной белорусской экономике существуют
определенные барьеры, которые мешают предприятиям удовлетворять в достаточной
степени спрос на нововведения, что, в конечном счете, предопределяет низкую
эффективность деятельности этих предприятий и существенное технологическое
отставание многих отраслей экономики и промышленности от развитых стран мира.
Следовательно, можно констатировать, что большинство белорусских организаций
характеризуются достаточно низкой восприимчивостью к нововведениям. Таким
образом, активизация инновационной деятельности хозяйствующих субъектов
является невозможной без повышения уровня их инновационной восприимчивости.
Понятие «инновационная восприимчивость» достаточно часто встречается в
научных исследованиях, публикациях и иных документах, посвященных проблемам
инноваций. Однако каждый автор трактует его по-своему.
Достаточно короткое и ёмкое определение дает Петросян А. Э. [4] и Фильберт Л.
В. [5]. Они говорят о готовности и способности организации к поиску и освоению
инноваций. Готовность к инновациям ими рассматривается как стремление
организации к нововведениям и возможности этой организации найти или обнаружить
их во внешней среде, реализовать инновационный проект или программу.
Другая часть авторов говорит не только о готовности и способности к
изменениям, но и подчеркивает связь инновационной восприимчивости и
конкурентоспособности организации (Лавриненко А. Р. [2], Масленникова Н. П. [3]).
Войтешонок М., Парамонова И. [1] рассматривают инновационную
восприимчивость как обобщающий показатель способности организации к созданию,
передаче и внедрению нововведений. Однако не предлагают в своем исследовании
никаких размерных величин этого показателя.
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Есть авторы, которые характеризует данный термин как составную часть
инновационного потенциала (Шамина Л. К. [6]).
Исходя из рассмотренных выше определений, отметим, что инновационная
восприимчивость должна создавать условия для осуществления инновационной
деятельности, к которым кроме всего прочего отнесем инновационный потенциал, и
создавать основу для реализации инновационной активности организации, а также
учитывать условия инновационного климата (рис. 1).
Другими словами, инновационный потенциал и инновационный климат
фиксируют наличие ресурсов, а инновационная активность отражает результативность
инновационной восприимчивости.

Рис.1 – Взаимосвязь инновационной восприимчивости
с категориями теории инноваций
Таким образом, под инновационной восприимчивостью будем понимать
способность организации включать в свою структуру и деятельность (т.е.
воспринимать) изменения, вызванные инновационным процессом; своевременно и
эффективно создавать организационно-экономические механизмы, нацеленные на
сокращение жизненного цикла инноваций и их коммерциализацию; а также
формировать стратегию обеспечения конкурентоспособности на основе нововведений.
Трактовка понятия «инновационная восприимчивость» будет неполной, если мы
не остановимся на основных моментах данной категории, т. е. на том, что является
объектом, субъектом, причинами и условиями восприимчивости.
Субъект инновационной восприимчивости – экономическая система
определенного уровня (предприятие, организация, объединение и т. д.),
функционирующая в определенной внешней среде и имеющая определенные цели.
Объектом инновационной восприимчивости является невозможность
достижения целей системы на основе текущего ее состояния, т. е. первой фазой
процесса восприятия является осознание необходимости осуществления инноваций.
При этом стремление системы к достижению своих целей выступает в качестве
причины ее инновационной восприимчивости.
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Под условиями инновационной восприимчивости будем понимать совокупность
характеристик внешней и внутренней среды, обусловливающих: объект
восприимчивости, т. е. существующее и необходимое состояния и их соотношение;
характер осознания необходимости изменений; характер реакции системы.
Восприятие предприятием различного рода новаторских идей является
целенаправленным процессом, ориентированным, в конечном итоге, на повышение
возможностей этого предприятия адаптироваться к изменяющейся внешней среде.
На скорость протекания и эффективность процесса восприятия предприятием
новых разработок оказывает влияние широкий перечень факторов, включающий
факторы ресурсного типа, факторы, выражающие различные формы экономического
взаимодействия участников инновационного процесса и мотивационные факторы.
Таким образом, под инновационной восприимчивостью организации понимается
ее способность: целесообразно и рационально использовать наиболее доступные
результаты и ресурсы инновационной деятельности в сфере удовлетворения
потребностей рынка; своевременно и эффективно создавать организационноэкономические механизмы, нацеленные на сокращение жизненного цикла создания
инноваций и их коммерциализацию; создавать гибкие организационные структуры;
формировать стратегию обеспечения конкурентоспособности на основе новшеств;
создавать особую атмосферу в организации, использовать и развивать творческую
инициативу персонала предприятия, а также передового опыта и потенциала
специалистов в рамках межфирменных соглашений и альянсов; приводить управление
и организационную структуру предприятия в соответствие стратегии обеспечения
конкурентоспособности и факторам удержания конкурентных преимуществ.
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Засоріна Г. В.,здобувач вищої освіти 5 курсу спеціальності «Управління
персоналом та економіка праці» Запорізького національного технічного університету
В умовах зростання глобалізаційних процесів на світовому ринку головною
умовою конкурентоспроможності країни стає її інноваційність. Важливими чинниками
для підвищення конкурентоспроможності економіки держави є наявна стійка
соціально-економічна система та обраний вектор інноваційного розвитку (побудова та
ефективне функціонування національної інноваційної системи). Для формування
шляхів інноваційного розвитку країни необхідно чітке розуміння процесу інновацій і
відповідно позитивних змін від формування інноваційних кластерів. Основними
перевагами утворення та розвитку інноваційних кластерів є підвищення
конкурентоспроможності на мікро-, мезо- та макрорівні, стрімкий інноваційний
розвиток, спрощення для підприємств доступу до різних ресурсів та технологій,
зниження фінансових і кредитних ризиків тощо.
Яскравий світовий досвід формування, розвитку та ефективного функціонування
інноваційних кластерів демонструє економіка США. Зараз в країні створено близько
380 кластерів у всіх галузях діяльності, серед яких провідними є інформаційні
технології та торгівля [1]. Ці інноваційні кластери об’єднують більше половини
підприємств країни, що дозволило забезпечити близько 30% зайнятості населення та
майже 60% ВВП країни. Особливістю кластерної політики є те, що провідну роль у її
формуванні відіграють органи регіональної влади, які разом із учасниками кластерів
розробляють і реалізують кластерні стратегії та програми. Крім того, для учасників
кластерів гарантується високий рівень економічної свободи [2]. Таким чином, за
допомогою успішно прийнятих законів і програм підтримки інноваційних кластерів у
країні відбулись позитивні зрушення у багатьох напрямах: підвищення позицій малого
та середнього бізнесу; зростання конкурентоспроможності товарів і послуг; збільшення
впливу науково-технічних центрів, університетів та інших освітніх структур на
виробничий сектор економіки тощо. Також вагомою позитивною рисою інноваційних
кластерів США стало широке використання принципів державно-приватного
партнерства, в якому реалізується сумісна зацікавленість бізнесу та регіональних
органів влади у підвищенні ефективності функціонування кластерів.
Інший досвід швидкого розвитку кластерів поширений у Норвегії, яка останнім
часом все частіше займає високі позиції за міжнародними рейтингами. Починаючи з
2000 років у Норвегії на національному рівні почалися розробки кластерних програм:
програма «Арена» (мета – фінансова допомога кластерам для стимулювання інновацій
шляхом створення умов для більш тісної взаємодії компаній, науково-освітніх закладів
і державних структур); програма «Норвезькі центри експертизи» (мета – подальша
десятирічна підтримка кластерів, які мають значний інноваційний потенціал та
спрямовані на міжнародні ринки, з щорічною оцінкою їх ефективності); програма
«Норвезькі інноваційні кластери» (мета – забезпечити зростання динаміки та
привабливості кластерів, інноваційності та конкурентоспроможності компаній) [3]. У
останній програмі, яка включає і доповнює дві попередні відбувається зміцнення
інноваційних кластерів за чотирма стратегічними напрямами: управління кластером;
взаємообмін знаннями; співпраця в галузі інновацій; співпраця кластера з іншими
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кластерами. Тобто за означеними програмами у державі визначено пріоритетність
кластеризації і відповідно інноваційні кластери отримують фінансування,
консультаційні послуги, послуги з налагодження контактів, рекламні послуги, чим
додатково стимулюють такий напрям розвитку та створення інновацій.
Створення кластерів в Україні було започатковано ще в кінці ХХ ст., однак
популяризації такий напрям взаємодії так і не набув. Створені кластери (швейний,
будівельний, туристичний, деревообробки, лісогосподарський та інші) не досягли
певного успіху [4], оскільки даний досвід не знаходить поширення в сучасних умовах.
Найголовнішими причинами, що стримують утворення та розвиток кластерів, й
відповідно інноваційний розвиток – кризові явища у вітчизняній економіці, сильна
монополізація ринків, недостатньо ефективна правова база щодо стимулювання
інноваційної діяльності та її практика виконання, проблеми із захистом власності та
відповідно низька зацікавленість і бажання підприємницького сектору до співпраці в
межах кластерів.
Для розвитку кластерів і відповідно підвищення інноваційної активності в
сучасних умовах дуже важливою є роль держави з підтримки та стимулювання такої
взаємодії (фінансування, надання пільгових кредитів, затвердження пільгового
оподаткування, стимулювання попиту на інноваційну продукцію тощо),
започаткування різних форм державно-приватного партнерства. Необхідним є
стимулювання створення еталонних кластерів за різними галузями, які б відображали
переваги такої взаємодії на ринку, сприяли підвищенню інноваційної активності та
збільшенню обсягів інноваційної продукції.
Отже, як показує практика інших країн, інноваційні кластери – одна із
найефективніших форм організації інноваційних процесів. Кластери дозволяють не
лише отримувати переваги від кооперації його учасників, а і підвищувати серед них
конкуренцію та формувати унікальні їх компетенції в межах окремих регіонів чи
міжрегіональних зв’язків. За допомогою інноваційних кластерів можна створити нові
центри прибутку, технології та знання, конкурентоспроможну продукцію. Особливо
важливо для держави стимулювати створення інноваційних кластерів в умовах кризи,
що сприятиме вирішенню ряду не лише поточних, а і стратегічних завдань. Утворення
кластерів в Україні сприятиме: розвитку малого та середнього бізнесу; підвищенню
рівня зайнятості та залученню до діяльності кваліфікованого персоналу (повернення
трудових мігрантів до країни); розвитку наукового забезпечення країни; підвищенню
надходжень до держбюджету тощо, а відповідно забезпечить позитивні зрушення в
економіці та зробить її більш привабливою для інвестицій.
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В широкому сенсі інтернет речей, або IoT (Internet of Things) це те, що здатне
перетворювати звичайні речі на «розумні» за допомогою їх підключення до мережі та
комунікації між собою та навколишнім середовищем. Інтернет речей в сучасному світі
використовується в багатьох галузях економіки розвинутих країн, тому адаптація
міжнародного бізнесу до нових технологій є актуальної задачею.
Інтернет речей здатний трансформувати майже кожний аспект нашого життя. За
прогнозами, до 2020 р. глобальний ринок IoT буде оцінено у 8,9 трлн. доларів [3].
Згідно з оцінками консалтингової компанії International Data Corporation (IDC), до 2025
року в світі буде близько 75 млрд. підключених до мережі пристроїв (рис. 1).
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Рис. 1. Кількість підключених до IoT пристроїв у всьому світі, млрд [2]
Аналіз етапів виникнення інтернет речей свідчить про те, що перший пристрій
IoT був розроблений у 1990 році. Це був тостер, який можна було включити та
вимкнути через Інтернет. Більше посилань на IoT з’явилось в різних публікаціях на
початку 2000-х років, і концепція стала залучати увагу та визнання в глобальному
масштабі. Згідно Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), IoT створено в період
між 2008 та 2009 роками в момент, коли до Інтернету було підключено більше «речей
або об’єктів», ніж людей. У 2010 році, з населенням всього світу у 6,8 млрд. осіб,
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вперше в історії кількість підключених пристроїв перевищило кількість людей (1,84
підключених пристроїв на 1 людину) [1].
Розглянемо сфери застосування IoT в останні роки. Зараз майже будь-який
фізичний об'єкт може бути перетворений на IoT-пристрій, якщо його можна
підключити до Інтернету і керувати цим способом. Наприклад компанія «Samsung»
розробила додаток «Smart Things», за допомогою якого можна управляти речами у
вашому домі, навіть, коли ви знаходитесь далеко. Компанія «Panasonic» презентувала
свій експериментальний продукт – Kronosys, який впроваджує технологію AR
(технології доповнення реальності віртуальними елементами) та IoT до ресторанного
бізнесу. Це окуляри, які взаємодіють з іншими розумними побутовими речами на
кухні. До них поступає вся необхідна для повара інформація, яка не тільки допомагає
йому у приготуванні страв, але й економить час на навчання новачка. Також, ці
окуляри здатні визначити чого і скільки не вистачає у холодильнику і автоматично
зробити заказ у постачальника.
Широко IoT використовується у одному з патріархальних секторів економіки –
сільському господарстві. «Розумне землеробство» або «Smart Farming» розповсюджений у
багатьох розвинених країнах, таких як, наприклад, Австралія, Ірландія, Франція, Італія,
США. Більш складний підхід до продуктів ІoT у сільському господарстві може бути
представлений так званими системами управління продуктивністю сільськогосподарської
продукції. Вони зазвичай включають в себе ряд пристроїв та датчиків, які встановлені в
приміщеннях, а також потужну інформаційну панель з аналітичними можливостями та
вбудованими функціями звітності/обліку. Ще одним яскравим прикладом використання
інтернету речей у сільському господарстві є дрони. За їх допомогою можна зрошувати
засушливі ділянки, виявляти паразитів, які можуть спричинити шкоду рослині, аналізувати
здоров’я рослин, їх висоту, кількість тощо.
Інтернет речей (IoT) дозволяє підприємствам перетворювати данні в цифрову
форму, де їх необхідно збирати з декількох пристроїв, які нелегко доступні або їх
важко постійно контролювати та ремонтувати, в тому числі традиційно трудомісткі
галузі, допомагає розвивати та модернізувати робочу силу, бізнес-стратегії та способи
ведення бізнесу. Компанії, що використовують IoT в своєму бізнесі, отримують
конкурентні переваги перед теми, хто не може або не хоче адаптуватися до зміни
технологій [2].
Таким чином, технології IoT та штучного інтелекту носять революційний
характер та їх запровадження є неминучим. Потенціал нових технологій сьогодні ще не
розкритий, але цифрова трансформація відбувається в багатьох сферах економіки. З
розвитком інтернету речей і штучного інтелекту класична схема людина-машина
зміниться на машина-машина, тому адаптація міжнародного бізнесу до інтернету речей
є гострою необхідністю в умовах зростаючої конкуренції компаній. Компаніям
міжнародного бізнесу потрібно переглянути свої бізнес-моделі та стратегії для
збільшення конкурентоспроможності на світовому ринку. Їх втілення залежатиме від
інноваційної активності кожної компанії та готовності її власників і менеджменту
проводити зміни.
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Економіка постійно розвивається, змінюючи підходи до визначення ключових
понять в науці та довершуючи діяльність людини. Нових форм в ході еволюції набуває
поняття підприємництва. В наш час підприємці дбають не лише про отримання
прибутку, а й усвідомлюють специфіку свого впливу на середовище, в якому
функціонують. Не випадково у Господарському кодексі України підприємництво
визначено як господарську діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і
соціальних результатів та з метою одержання прибутку [1].
Економічні результати варто передусім розглядати з точки зору можливості
отримувати підприємством прибуток, який є вимірюваним показником та на пошук
шляхів максимізації якого, переважно, направлена підготовка майбутніх підприємців у
вітчизняних закладах освіти. При цьому, дещо на другий план, на нашу думку,
відходить визначення поняття соціальних результатів підприємницької діяльності.
Хоча підприємства не можуть уникнути впливу на соціум, яке може бути як
позитивним так і негативним, що призводить до змін у суспільстві. Тому сьогодні все
більшої актуальності набуває вивчення таких понять як «соціальна відповідальність
бізнесу» і «соціальне підприємництво». Важливо розуміти різницю між цими двома
різними поняттями.
Супрун Н.А. у своїй праці розглядає соціальну відповідальність бізнесу як
комплекс цінностей, заходів і процесів, що відображають добровільне зобов’язання
компанії щодо реалізації соціальних ініціатив, результати яких сприятимуть
підвищенню конкурентоспроможності організації у довгостроковій перспективі [4, с.
165]. Варто додати, що соціальна відповідальність бізнесу може розглядатися не лише
з точки зору добровільного зобов’язання компанії, а й як спосіб управління
підприємством, система моральних норм, відповідальність за вплив, або як об’єкт
державної політики [2, с. 206]. Пропонуємо зосередити увагу на тому, що соціальна
відповідальність бізнесу – це можливість частково компенсувати суспільні втрати.
Прикладом такої компенсації може бути факт, що тютюнова компанія інвестує частину
свого прибутку на боротьбу із раковими захворюваннями. Тобто, основна проблема
(високий рівень захворювань на рак, зокрема через паління) залишається невирішеною,
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але суспільні втрати у певній мірі компенсуються. При цьому, основною метою
тютюнової компанії залишається мета отримання прибутку.
Однак, існує певна кількість людей, зокрема підприємців, які зацікавлені у
повному вирішенні суспільних проблем. Деякі з них навіть здатні відмовитися від
прибутку заради вирішення цих проблем. Місією таких підприємств буде досягнення
соціальних результатів – створення суспільної цінності, де отримання прибутку буде
виступати як інструмент досягнення мети. Отже, соціальна відповідальність – це лише
необов’язковий елемент класичного підприємництва, метою якого є одержання
прибутку. Тоді як метою соціального підприємництва є позитивні зміни в суспільстві.
Будь-який бізнес може бути соціально-відповідальним, але не будь-який бізнес є
соціальним підприємництвом. Соціальна відповідальність – це додатковий елемент,
який може бути складовою бізнесу, а соціальне підприємництво не може бути не
соціально-відповідальним, адже з цим пов’язана мета його діяльності. Таким чином
соціальна відповідальність бізнесу і соціальне підприємництво – це два різні за змістом
та обсягом поняття в яких основною спільною рисою є створення соціальної цінності.
Соціальне підприємництво, на нашу думку, є більш ширшою категорією, ніж
соціальна відповідальність бізнесу, адже створює підприємства з новим підходом та
мисленням. В Україні, яка була і є країною з недостатньо розвиненими соціальними
інститутами, протягом останніх років почало з’являтися сотні нових та дієвих
громадських й волонтерських організацій. Зріс інтерес і до соціального
підприємництва, яке можна вважати компромісом між прибутковим бізнесом і
неприбутковими організаціями, які створюють вимірювану соціальну цінність.
Хоча в Україні та закордоном немає єдиного стійкого визначення соціального
підприємництва, важливо прийти до спільного розуміння, що соціальне
підприємництво – це зміна типових бізнесових концепцій, адже передбачає
використання бізнесових моделей для створення соціальної цінності, вирішення
соціальних проблем, допомогу людям. Іноді його ототожнюють з благодійністю, що
неправильно, а іноді про нього говорять як про виключно неприбуткову діяльність, що
теж не відповідає дійсності.
Попри розбіжності у думках, в силу того, що ця галузь знань знаходиться на
ранній стадії розвитку, існують дослідження та практичні кейси, які дозволяють
розвивати питання щодо соціального підприємництва, знаходячи нові твердження та
принципи, можливо, спростовуючи щось уже запропоноване. Підходи до створення і
ведення соціального бізнесу вже існують і їх важливо поширювати та розвивати.
Дослідження цієї теми може призвести до появи нових соціальних підприємств у
майбутньому, діяльність яких сприятиме розвитку суспільства та економіки.
Традиційно, усі підприємства поділяють на прибуткові та неприбуткові.
Ппідприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська
діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання
прибутку [1]. Якщо така діяльність здійснюється без мети одержання прибутку, то вона
називається некомерційною. Ми вважаємо, що соціальне підприємництво – це третій шлях
для ведення господарської діяльності, тому що на перше місце стає соціальний результат, але,
що важливо, він не виключає одержання прибутку, а навпаки, – розглядає прибуток як дієвий
спосіб досягнення соціальних цілей.
Важливо зауважити, що соціальна діяльність частіше ведеться на локальному
рівні, тому громада (група людей, об’єднаних спільністю становища) є одним із
вирішальних факторів існування соціального підприємництва. Отже, соціальне
підприємництво, не лише тому, що воно вирішує проблеми соціуму, але й тому, що
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функціонує в соціумі. Таке підприємництво балансує на межі бізнесу (фінансової
вигоди) та неприбуткових організацій (соціальної цінності). Для соціальних
підприємств на першому місті стоїть орієнтація на місії, а не на прибутку. Якщо
вимірником ефективності прибуткових підприємств є, зокрема, величина прибутку, то
виміром ефективності соціального підприємства може бути, наприклад, кількість
людей, яким допомогло підприємство; сума грошей, яку направили на вирішення
соціальних проблем; кількість виробів, які мають визначені параметри корисності.
Соціальне підприємництво не можна вважати таким, якщо неможливо виміряти
соціальний ефект, який виникає у результаті його діяльності. Також вважаємо, що
соціальне підприємство не правильно порівнювати з бізнесом чи неприбутковими
організаціями, тому що всі вони мають різні параметри своєї ефективності. Порівняти
можна підприємства, які працюють над вирішенням однакових соціальних проблем.
Висновки. Соціальна відповідальність бізнесу – це дотримання вимог чинного
законодавства, забезпечення високої якості товарів та послуг, гідних і безпечних умов
праці на підприємстві, інформаційна відкритість і екологічна відповідальність.
Соціальне підприємництво – інноваційний вид діяльності у формі прибуткових чи
неприбуткових організацій, завданням яких є створення вимірюваної соціальної
цінності. Соціальне підприємництво передбачає ефективну взаємодію і застосування
новітніх технологій, які дозволяють налагодити таку взаємодію. Тому соціальні
підприємства також інноваційні, мають бізнесову модель і створюють вимірювану
соціальну цінність.
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Інноваційна діяльність як спосіб підвищення конкурентоспроможності
підприємства
Огіря Ю.О., здобувач вищої освіти 7 курсу спеціальності «Менеджмент
Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
Науковий керівник: Шевченко В.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування Харківського національного університету міського
господарства ім. О.М. Бекетова
viktoriy1703@gmail.com
У сучасній економіці роль інновацій значно зросла. Без застосування інновацій
практично неможливо створити конкурентоспроможну продукцію, що має високу
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ступінь наукоємності та новизни. Таким чином, в ринковій економіці інновації являють
собою ефективний засіб конкурентної боротьби, так як ведуть до створення нових
потреб, до зниження собівартості продукції, до притоку інвестицій, до підвищення
іміджу (рейтингу) виробника нових продуктів, до відкриття і захоплення нових ринків,
в тому числі і зовнішніх.
Фундаментальною метою інноваційної діяльності суб'єкта господарювання
різного рівня і структурної організації є забезпечення конкурентоспроможності
продукції. Складовою частиною менеджменту конкурентоспроможності є менеджмент
інтелектуальних ресурсів, що представляють собою сукупність матеріальних і
нематеріальних об'єктів у вигляді спеціального обладнання, кваліфікації та базової
освіти персоналу, системи організації та стимулювання інноваційної діяльності тощо
[2]. У структурі інноваційних ресурсів, що забезпечують інноваційну діяльність
підприємства, можна виділити матеріальні та нематеріальні активи. Доцільність
виділення матеріальних активів інтелектуальних ресурсів обумовлена наступними
обставинами.
По-перше, матеріальні активи у вигляді науково-дослідного і спеціального
устаткування, об'єктів інтелектуальної та промислової власності, технічних і
програмних засобів інформаційного забезпечення та ін. є результатом інтелектуальної
діяльності, адаптованих учасниками виробничого циклу суб'єкта господарювання.
Якість цих активів є невід'ємною складовою якості продукції, тобто матеріалізується у
вигляді конкретних показників сукупного критерію конкурентоспроможності.
По-друге, інтелектуальний рівень персоналу підприємства не може бути в повній
мірі реалізований без власних матеріальних активів, що забезпечують не тільки задані
параметри якості інноваційного продукту, але і обумовлюють необхідність адекватної
кваліфікації персоналу, тобто підвищення творчих здібностей.
По-третє, наявність оновлюваних матеріальних активів, високий рівень
правового захисту об'єктів інтелектуальної власності виробника створює певні
конкурентні переваги в реалізації стратегії інноваційного розвитку [1].
Більшість прогресивних нововведень знаходить реальне втілення в створенні
наукомісткої і конкурентоспроможної продукції, що є одним з важливих результатів
інноваційної діяльності. Конкурентоспроможність підприємства, як найважливіший
фактор розвитку, змушує постійно шукати і знаходити нові види продуктів і послуг,
поліпшувати якість продукції, розширювати її асортимент, знижувати витрати
виробництва, оперативно реагувати на зміну бажань споживачів.
Підприємства, які налаштовані на серйозну конкурентну змагальність, як на
регіональних, так і на міжнародних ринках, приділяють особливу увагу інноваційному
розвитку. Розглядаючи історію ринкових еволюційних перетворень і взаємин, можна
помітити, що інновації є неодмінними складовими елементами бізнес-процесу для
підприємств, найбільш успішно діють у конкурентному середовищі і орієнтованих на
збереження і зміцнення своїх лідируючих позицій в доступному для огляду
майбутньому. Не випадково багато великих закордонних компаній безпосередньо
фінансують наукові колективи і сторонні дослідні фірми, що займаються розробкою
різних інноваційних проектів і напрямів [3].
Підприємства все частіше вдаються до інноваційної діяльності як до одного зі
способів підвищення конкурентоспроможності. Інновації можуть проявлятися в
новому дизайні продукту, в новому процесі виробництва, в новому підході до
маркетингу або в новій методиці підвищення кваліфікації працівників. У своїй
більшості інновації виявляються досить простими і невеликими, заснованими скоріше
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на нагромадженні незначних поліпшень і досягнень, ніж на єдиному, великому
технологічному прориві. В цей процес часто залучаються ідеї, що навіть не є
«новими» - ідеї, які буквально «витали в повітрі», але не застосовувалися
цілеспрямовано. При цьому завжди відбувається вкладення капіталу в підвищення
кваліфікації та отримання знань, в фізичні активи і підвищення репутації торгової
марки. Деякі інновації створюють конкурентні переваги, породжуючи принципово нові
сприятливі можливості на ринку або ж дозволяють заповнити сегменти ринку, на які
інші суперники не звернули уваги. Якщо конкуренти реагують повільно, такі інновації
приводять до конкурентних переваг.
В процесі впровадження нововведень і внесення поліпшень велике значення має
інформація, яка або недоступна конкурентам, або вони її не шукають. Іноді інновації є
результатом простих вкладень в дослідження і розвиток або в вивчення ринку.
За винятком дуже невеликого числа випадків інновації є результатом
незвичайних зусиль. Підприємство, що успішно впроваджує нові або кращі способи
ведення конкурентної боротьби, переслідує свою мету дуже невідступно, часто
проходячи через серйозну критику і долаючи істотні перешкоди. Насправді для
досягнення успіху при впровадженні нововведення зазвичай потрібен тиск,
усвідомлення необхідності і навіть певна агресивність: страх втрат виявляється досить
часто навіть більш потужною рушійною силою, ніж надія на виграш [4].
Після того як підприємство досягає конкурентних переваг завдяки
нововведенням, воно може утримувати їх тільки за допомогою постійних поліпшень.
Практично будь-яке досягнення можна повторити. Конкуренти відразу ж і обов'язково
обійдуть будь-яке підприємство, яке припинить вдосконалення і впровадження
інновацій. Іноді вихідні переваги, такі як взаємозв'язок із споживачем, економія на
масштабах виробництва в існуючих технологіях або надійність каналів збуту,
виявляються достатніми для того, щоб дозволити інертному підприємству утримувати
свої позиції протягом років або навіть десятиліть. Однак рано чи пізно динамічніші
конкуренти знайдуть шляхи обходу цих переваг на основі своїх інновацій, або створять
кращі чи дешевші способи ведення аналогічного бізнесу.
На конкурентоспроможність виробів суттєво впливають їх зовнішнє
оформлення, дизайнерська проробка, відповідність ергономічним вимогам. Новизна і
оригінальність художньо-конструкторського рішення підтверджуються охоронним
документом (реєстрацією) в якості промислового зразка. Вироби, забезпечені
правовою охороною як промисловий зразок, є більш конкурентоспроможними і
реалізуються, як правило, за вищою ціною. Таким чином, у всьому світі застосування
інновацій сьогодні - це не примха, а необхідність виживання, збереження
конкурентоспроможності і подальшого процвітання.
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Аналіз наукових праць у галузі методології управління бізнес-процесами
підприємств дозволив сформулювати ряд висновків, що стосуються результативності
управління бізнес-процесами підприємств:
– результативність управління характеризує бізнес-процес із точки зору
досягнення поставлених цілей і запланованих результатів виробничо-господарської,
маркетингової, фінансової, соціальної, інноваційної та інших видів діяльності
підприємства;
– результативність управління характеризує здатність бізнес-процесу виконувати
зобов'язання перед внутрішніми і зовнішніми споживачами за допомогою виконання їх
вимог.
Таким чином, згідно з вищевикладеним під результативністю управління бізнеспроцесу підприємства будемо мати на увазі ступінь досягнення цілей бізнес-процесу і
задоволеності вимог внутрішніх і зовнішніх споживачів.
У працях, пов'язаних з управлінням бізнес-процесами, пропонуються різні
критерії оцінювання їх результативності: рівень відповідності продукції встановленим
вимогам, ступінь виконання планів у визначений термін, рівень продуктивності праці.
Разом з тим до цих пір не вирішена проблема щодо визначення критеріїв
оцінювання. З огляду на зазначене, пропонується використовувати алгоритм із
визначення критеріїв оцінювання результативності бізнес-процесів, який складається з
п'яти етапів [1, с.53]:
1. Визначення стратегічних цілей підприємства і вимог споживачів.
2. Визначення складу бізнес-процесів, їх класифікація та взаємодія.
3. Ідентифікація бізнес-процесів.
4. Визначення цілей бізнес-процесів.
5. Визначення критеріїв оцінювання результативності бізнес-процесів
підприємства.
У такому випадку важливим буде визначення критеріїв на основі цілей бізнеспроцесів, які розробляються з урахуванням стратегічних цілей підприємства і вимог
споживачів. Класифікація сприяє розподілу бізнес-процесів підприємства на групи:
основні бізнес-процеси і бізнес-процеси менеджменту. Визначення взаємозв'язків між
бізнес-процесами є необхідним для побудови процесної моделі підприємства. Під час
ідентифікації бізнес-процесів відбувається опис їх характеристик: функції, порядок
виконання дій, вхідні й вихідні потоки та вимоги до них, постачальники і споживачі
процесів, ресурси. На основі зазначених вище дій визначаються цілі бізнес-процесів,
які виступають як декларація, яка має тимчасову, кількісну та якісну характеристику і
дає основу для вибору критеріїв оцінювання результативності.
За допомогою запропонованого алгоритму були визначені критерії оцінювання
результативності основних бізнес-процесів і бізнес-процесів менеджменту.
Критерії оцінювання результативності управління основних бізнес-процесів
підприємства [2, с.247].
1. Маркетингові дослідження:
– рівень виконання маркетингових досліджень згідно з планом;
– ступінь точності прогнозу збуту;
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– ступінь відповідності тимчасових витрат на аналіз і погодження розбіжностей
між вимогами до продукції;
– рівень використання керівництвом результатів маркетингових досліджень під
час підготовки і прийняття рішень.
2. Розробка продукції:
– рівень виходу відповідної продукції;
– ступінь відповідності тимчасових витрат на розробку нової продукції;
– відповідність результатів проектування або розробки встановленим вимогам
(кількість зауважень до проекту або розробки).
3. Підготовка виробництва:
– відповідність виконання плану-графіка;
– рівень претензій від підрозділів.
4. Закупівля:
– рівень відповідності закуплених матеріалів установленим вимогам;
– ступінь виконання плану закупівель.
5. Виробництво продукції:
– ступінь виконання плану виробництва у визначений термін;
– рівень відповідності виготовленої продукції вимогам;
– рівень виконання вимог щодо безпечного виконання робіт;
– рівень продукції, за якою в процесі експлуатації споживачем не проводилися
доопрацювання, пов'язані з усуненням виробничих недоліків.
6. Вимірювання і моніторинг продукції:
– відсутність виявлених невідповідностей;
– рівень відповідності методикам контролю;
– рівень забезпечення засобами моніторингу та вимірювання;
– рівень проведення контролю в повному обсязі відповідно до документації.
7. Реалізація продукції:
– рівень виконання плану реалізації;
– рівень виконання договорів поставки;
– відсутність претензій споживачів щодо термінів поставок і збереження
продукції.
Оцінювання результативності управління бізнес-процесами підприємств за цими
критеріями дозволяє виявляти проблемні місця і своєчасно приймати управлінські
рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.
Вивчивши підходи щодо оцінювання та підвищення результативності
управління бізнес-процесами підприємств, було визначено, що результати діяльності
підприємства – це кількісне вираження результатів на виході бізнес-процесів,
визначених на основі оцінки стану бізнес-процесів підприємства щодо досягнутого
внутрішнього рівня (результативність бізнес-процесів) і галузевого та світового рівнів
(бенчмаркінг бізнес-процесів).
Із поступовим розвитком і застосуванням процесного підходу на підприємствах
ученими і практиками все більше уваги приділяється управлінню бізнес-процесами
підприємств. Найбільш дослідженим є перший напрям оцінювання – результативність
бізнес-процесів. Другий напрям – бенчмаркінг бізнес-процесів є найменш висвітленим
у науковій літературі й найменш застосовуваним на практиці.
Дослідження існуючих підходів щодо результативності управління бізнеспроцесами підприємств показало, що здебільшого вони зводяться до визначення
показника результативності без подальших заходів із поліпшення, у зв'язку з чим
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використання зазначених підходів не дає значних результатів у досягненні цілей
підприємства. На основі вивчення праць присвячених підвищенню результативності
управління бізнес-процесами підприємств було визначено, що немає науково
обґрунтованої методики оцінювання, яка охоплює всі бізнес-процеси підприємства.
Існують методики оцінювання результативності процесів систем менеджменту,
більшість із яких розроблені відносно до системи менеджменту якості й інструменти
для підвищення результативності процесів, які не пов'язані між собою [3, с.270].
Очевидно, що процедури оцінювання і підвищення результативності управління
бізнес-процесами підприємств мають бути, по-перше, узгоджені між собою і
проводитися послідовно, оскільки в разі отримання значення показника
результативності бізнес-процесу, що нижче допустимої норми, необхідно розробляти
заходи для підвищення результативності бізнес-процесів; по-друге, оцінювання має
охоплювати різні сфери діяльності підприємства.
Таким чинок, внаслідок проведеного дослідження визначено та систематизовано
критерії оцінювання результативності бізнес-процесів підприємства на основі
запропонованого алгоритму відповідно до цілей бізнес-процесів і вимог споживачів.
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Ефективне функціонування і перспективний розвиток підприємства в сучасних
умовах формування інформаційного суспільства залежить, в першу чергу, від
використання нових методів та інструментів управління підприємством, рівня
інформаційного забезпечення його діяльності та результативності використання
інформаційних ресурсів.
Особлива роль інформації і інформаційних ресурсів в діяльності сучасних
підприємств обумовлена їх безпосередньою участю у будь-яких економічних процесах
та постійно зростаючим рівнем інформатизації ринкового середовища та суспільства в
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цілому. Сучасний етап розвитку економіки потребує використання науковообгрунтованих методів збору, аналізу, обробки та застосування інформації і її
взаємопов’язаних форм, що має сприяти формуванню потенційних інформаційних
ресурсів підприємства і послідовній реалізації напрямків його розвитку. Однією з умов
стабільного функціонування й ефективної реалізації напрямів розвитку підприємства є
використання в його діяльності принципів і інструментарію інформаційного
забезпечення.
Теоретичне та методологічне обґрунтування інформаційного забезпечення
висвітлені в працях зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Базилевич В.Д,
Белебеха І.О., Бутинець Ф.Ф., Ситник В.Ф., Захарченко Р.М., Івахненков С.В.,
Карамушка М.В., Кірюшатова Т.Г., Коцупатрий М.М., Огійчук М.Ф., Ситников С.В.,
Ходаков В.Є. та інші.
С.В. Ситников стверджує, що інформаційне забезпечення містить інформаційні
ресурси як предмет праці, інформацію як продукт праці, засоби і методи ведення усієї
інформаційної бази ― об’єкта управління. За П.М. Сорокою, інформаційне
забезпечення ― це сукупність методів і засобів розміщення й організації інформації,
від якості якого значною мірою залежить достовірність і якість прийнятих
управлінських рішень [2]. С. В. Петренко зазначає, що інформаційне забезпечення ―
це сукупність реалізованих рішень щодо обсягів інформації, її якісного та кількісного
складу, розміщення і форм організації. При цьому метою інформаційного забезпечення
управління є своєчасне надання необхідної і достатньої інформації для прийняття
управлінських рішень, що забезпечують ефективну діяльність як підприємства в
цілому, так і його структурних підрозділів [5].
Проаналізувавши зазначені вище визначення можна зробити висновок, що
інформаційне забезпечення — це забезпечення управління для прийняття ефективних
управлінських рішень необхідними інформаційними даними, що необхідні для
ефективної управлінської діяльності та технологічних процесів.
Інформаційне забезпечення повинно відповідати наступним вимогам: цілісність,
вірогідність,
контроль,
захист
від несанкціонованого
доступу,
гнучкість,
стандартизація та уніфікація, адаптивність, мінімізація введення та виведення
інформації.
Інформація належить до стратегічного ресурсу, що є основою для досягнення
відносних конкурентних переваг. Вплив якісної інформації на досягнення стратегічної
мети стрімко підвищується. Це в свою чергу підвищує вимоги щодо інформаційних
систем та функцій та їх функцій. Інформаційні системи є інструментом, що
забезпечують якісний аналіз, планування, контроль та прогноз даних для різних
відділів аграрних формувань створюючи конкурентні переваги на ринку [1,с.64].
Розробка інформаційного забезпечення спрямована на використання технічних
засобів управління для постачання необхідної інформації відповідним органам
управління з метою організації, по-перше, безперервного процесу збирання,
опрацювання, зберігання й пошуку інформації, а також передачі її на різні рівні
управління; по-друге, високої надійності та вірогідності інформації відповідно до
встановлених вимог щодо збирання й опрацювання на кожному рівні управління.
Виділяють чотири основні складові в системі інформаційного забезпечення
управління підприємством: інформаційні ресурси, інформаційні технології, технічні
засоби та програмне забезпечення [6].
Показники подаються як найбільш ефективний і маючий особливе значення
інструмент для здійснення моніторингу утворених за корпоративним типом
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різногалузевих підприємств та контролю їх роботи. Вони дозволяють дати повну
характеристику всім видам діяльності та ефективності роботи всіх складових частин
підприємств. Наприклад, за допомогою фінансових показників здійснюється
фінансовий контроль, а за необхідності оцінки продуктивності підприємства
використовуються якісні показники результативності.
Ефективність використання інформаційних ресурсів на підприємстві
визначається рівнем механізації, автоматизації та інтелектуалізації наявних
інформаційних технологій, які повинні постійно розвиватися на основі сучасних
наукових розробок. Їх застосування, як зазначено в низці публікацій, передбачає
радикальні зміни в процесах управління, його змісті, кадровому потенціалі,
документуванні, фіксуванні, передаванні інформації, створює підгрунтя для
інноваційного розвитку економіки і підвищення рівня її конкурентоспроможності,
забезпечує інтеграцію ринку економічної інформації
у глобальний ринок виробничих ресурсів [3].
Інформаційні ресурси відіграють двояку роль в управлінні [4]: зі збільшенням їх
обсягу зростають можливості вдосконалення процесу управління виробництвом,
оскільки інформація є основою для аналізу господарської діяльності, розроблення
оперативних, поточних і стратегічних планів; постійне зростання потоку
інформаційних ресурсів з розвитком підприємства спричиняє труднощі в управлінні
ними, що знижує оперативність управління виробництвом.
Загальна характеристика інформаційних ресурсів та визначення особливостей їх
участі в усіх виробничо-господарських процесах сучасного підприємства дозволили
дійти висновку, що інформаційне забезпечення діяльності підприємства має
ґрунтуватися на комплексному використанні потенційних і наявних інформаційних
ресурсів з урахуванням їх основних особливостей.
Висновки. Отже, саме інформаційне забезпечення системи управління підприємс
твом надає можливість надходження достовірної і всеосяжної інформації на всіх рівнях
управління, яка є основою процесу розробки і прийняття управлінських
рішень. Прийняття ефективних управлінських рішень вимагає обробки великих
масивів інформації та забезпечення збору, аналізу і агрегації інформаційних потоків,
що надходять на підприємство. Це обумовило необхідність формування інформаційнокеруючої системи підприємства, яка охоплює всі бізнес-функції і управлінські процеси
підприємства та генерує інформацію, що полягає в основі прийняття управлінських
рішень за допомогою використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
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Ліси в Україні виконують переважно екологічні функції та є джерелом для
задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. Період лісогосподарського
виробництва найтриваліший з усіх відомих виробництв: 60-100 і більше років.
Загальна площа лісових ділянок лісового фонду України становить 10,4 млн. га,
в тому числі вкриті лісовою рослинністю - 9,6 млн. га. Лісистість території України
становить 15,9%. Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2,1 млрд.
. Загальне
3
щорічне збільшення запасу деревини сягає 35 млн. м .
Ліси зростають у різних природних зонах (Полісся, Лісостеп, Степ, Українські
Карпати та Гірський Крим) і мають відмінності щодо лісорослинних умов. Лісистість
у різних природних зонах варіює від 3,7% в Запорізькій до 51,4% в Закарпатській
областях й не досягає науково обґрунтованого оптимального рівня.
Лісові ландшафти займають провідне місце у структурі природно-заповідного
фонду держави – становлять третину їх територій. Майже половина лісів має
обмежений режим користування, що не сприяє ефективному використанню лісових
ресурсів. Важливий внесок у розвиток зазначеної проблеми зробили такі вчені, як
Ю.М. Барський [1], Х.П. Замула [2], О.О. Кахович [3] та інші.
Для процесів обробки геопросторових даних лісовпорядкування широко
використовує сучасні геоінформаційні системи (ГІС). Виконуючи традиційну функцію
відображення тематичних карт, ГІС є потужним інструментом, який дозволяє
управляти великими обсягами різномасштабної картографічної інформації, аналізувати
взаємозв'язки об'єктів у просторі, оперувати атрибутивними характеристиками.
Таксаційний виділ, що раніше зводився до числового запису в базі даних, у
геоінформаційній системі стає об'єктом просторового аналізу. Впровадження нових
технологій дозволило лісовпорядкуванню запропонувати лісогосподарським
підприємствам нові продукти та матеріали. Першою новою картографічною
продукцією стали ортофотопланшети. Накладання вмісту лісовпорядних планшетів на
ортофотоплани дозволило наповнити планшети важливою інформацією про взаємне
просторове розміщення та суміжні до лісових ділянок території.
Отримані результати відбору таксаційних показників можна зберігати у форматі
Microsoft Word чи Excel та здійснювати їх детальніший аналіз. Інформація на сайті
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WebULR оновлюється та актуалізується щорічно на основі матеріалів безперервного
лісовпорядкування.
Наступним кроком у впровадженні лісовпорядкуванням сучасних технологій
стало надання доступу до лісовпорядних баз даних віддаленим користувачам через
веб-сайт Web-ULR (веб-управління лісовими ресурсами), а також розповсюдження
цифрових карт. Для використання на виробництві цифрових карт ВО
«Укрдержліспроект» надає можливість встановлення цифрових карт у форматах
програмних продуктів Digitals та ArcGIS, а також використання векторних лісових карт
та безплатних навігаційних додатків для пристроїв на базі операційної системи
Android.
Значущі переваги застосування цифрової картографії при лісовпорядкуванні, а
також її впровадження в лісове господарство:
- підвищення точності складання карт і внесення поточних змін у лісові карти за
рахунок використання даних інструментальної зйомки в електронному вигляді та
космічних знімків;
- зручний і швидкий обмін даними (поточними змінами) через мережу Internet;
- підвищення якості визначення таксаційних показників лісових ділянок за
рахунок їх програмного контролю на відповідність взаємозв’язку;
- покращення взаємодії лісовпорядкування з лісовим господарством та ступеня
узгодженості дій за рахунок можливості отримання оперативної картографічної і
таксаційної інформації для вирішення поточних питань проектування заходів та
ведення лісового господарства;
- скорочення термінів отримання лісгоспами матеріалів лісовпорядкування за
рахунок наявності даних у вигляді баз даних відразу після закінчення польових
лісовпорядних робіт.[4]
Висновок можна зауважити, що векторні карти містять лісівничо-таксаційну
характеристику кожної лісової ділянки і у поєднанні з растровими картами (топокарти,
космічні знімки, ортофотоплани) дають можливість отримати найсучаснішу
інформацію про стан лісового фонду.
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Інновації у діяльності територіальних громад
Пиртко М.С., аспіратнт Національного університету водного господарства
та природокористування
2011zima@ukr.net
Науковий керівник: Савіна Н.Б,. д.е.н., професор, Національний університет
водного господарства та природокористування
Враховуючи тип діяльності організації, інновації поділяються на:
• маркетингові (стосуються сучасних методів планування, впровадження
продуктів та послуг, цінової політики, реклами та каналі розподілу);
• технічні та технологічні (нові, творчі і ефективні рішення в області технології
та виробництва продукції або надання послуги);
• виробничі (технічного та організаційного характеру, що стосуються нових та
адаптаційних заходів у сфері постачання на підприємства матеріальних та
енергетичних ресурсів виробництва, переробки відходів, контролю за виконанням
завдань тощо);
• персоналу (стосуються питань управління людськими ресурсами у сферах
підбору персоналу, навчання, адаптації, використання у робочих процесах та
оцінювання працівників, їх мотивації);
• економічні (щодо нових та креативно-адаптивних методів та процедур);
• інформаційні (методи, прийоми та процедури створення інформації, її передачі
та зберігання, використання, управління) [1, с. 56].
Інновації у розвитку територіальних одиниць знаходяться у сфері інтересів
дослідників багатьох галузей: інженерів, архітекторів, соціологів, економістів,
географів тощо. Об’єктом їх досліджень є процеси розвитку територій з точки зору
якості життя мешканців та ідентифікування факторів впливу на нього.
Основними елементами інноваційної системи об’єднаної територіальної громади
є: 1) одержувачі інновацій (зовнішні (клієнт, партнер) та внутрішні (члени громади));
2) інновація (інновації в продуктах, сервісах, процесах, організації, роботі, тобто будьякий результат інноваційної діяльності); 3) інноваційна діяльність (все, що
відбувається в інноваційній системі, тобто всі заходи, спрямовані на інновації); 4)
учасники (групи людей, які здійснюють діяльність, пов'язану з інноваціями); 5)
джерела генерування інновацій (джерело будь-якої ідеї чи рішення, що є суттю
інновації); 6) джерела фінансування інновацій.
Розвиток території, на якій розміщується територіальна громада, на основі
інновацій має передбачати високу пристосованість до потреб громади, покращення
функціональності інфраструктури та сприяння зростанню добробуту членів громади.
На ефективність інновацій територіальних одиниць впливають: 1) інституційні
та організаційні інновації (нове державне управління, регіональні інноваційні системи,
«розумні» міста і регіони, міський маркетинг тощо); 2) інноваційні продукти (інновації
в транспортній системі, промислові зони для підприємців, інкубатори, технологічні
парки тощо); 3) техніко-технологічні нововведення (електронізація, комп'ютеризація
тощо); 4) інновації у фінансовому менеджменті (наприклад, державно-приватне
партнерство у фінансуванні проектів публічної сфери).
Територія є місцем функціонування людських спільнот, що формують
територіальну громаду, яка продукує найцінніший ресурс, що є її капіталом – людину.
Однією з найважливіших проблем, з якою стикаються сучасні менеджери територій це мотивування членів громади для реалізації їх репродуктивної функції, що
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забезпечило б сприятливу демографічну ситуацію на певній території. Вирішення
такого завдання напряму пов’язано із реалізацією заходів у інших сферах життя
громади, зокрема із ефективністю впровадження організаційних, технікотехнологічних тощо інновацій.
Ефектом від управління об’єднаною територіальною громадою є продукт, який
не може бути прирівняним до типового комерційного продукту, що створюють
підприємства. Цей продукт серед інших вирізняють такі характеристики: вторинний
вплив ринкового механізму на його створення (попередні інвестиції, історична
спадщина); складність, що становить конгломерат публічно-приватного простору, що
призводить до різної динаміки процесів, пов'язаних з цим продуктом; існування
зовнішніх ефектів, які обмежують або спотворюють ринковий механізм та, як наслідок,
ціни окремих елементів пропозиції; значний вплив нематеріальних чинників
(соціальний клімат, імідж міста тощо).
Територія, на якій розташована громада – це складна система, яка є симбіозом
членів громади, суб'єктів господарювання, установ та організації, ринкової
інфраструктури та соціальних відносин. У таких системах інновації мають величезний
потенціал за рахунок таких джерел як капітал інтелектуальної власності її резидентів
та науково-дослідних установ, а також відносин між ними. Системний підхід в
управлінні територією з точки зору розвитку об’єднаних територіальних громад
завдяки ефективному використанню інтелектуальної капіталу фізичних та юридичних
осіб, що діють на її території, перетворює територію в організаційний підрозділ, що
може стати інноваційним прискорювачем.
Важливим моментом є оцінювання очікуваного ефекту від інноваційної
діяльності. По відношенню до об’єднаної територіальної громади цей ефект може бути
як суто економічним (наприклад, зростання надходжень до місцевого бюджету),
соціальним (наприклад, позитивний приріст населення території), так і екологічним
(наприклад, зниження рівня шкідливих викидів господарюючими суб’єктами).
Ефективність впровадження інновацій у діяльність територіальних громад
безумовно буде зростати, якщо при цьому будуть застосовуватись інформаційні
технології або ІТ-інновації - свідоме та цілеспрямоване впровадження нововведень у
пропоновані ІТ-продукти чи послуги, що впливають на позитивні зміни в
продуктивності (з точки зору практики) суб'єкта, який використовує ІТ-продукт або
послугу. Побудова інноваційної моделі ІТ включає: пропозицію ІТ продукту,
інноваційні зміни в ІТ-продукті (новий аспект існуючого продукту або повністю /
абсолютно новий продукт), служби підтримки бізнес-процесів в результаті прийняття
ІТ-продукту [2].
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Зміни у валютному регулюванні та розвиток міжнародних
розрахункових операцій банків України
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за напрямом підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування»
Запорізького національного університету
mixail.ploxushko@gmail.com
Линенко А. В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи
та страхування Запорізького національного університету
Посткризовий період, який виявився досить складним для фінансової системи
України, ознаменувався зокрема встановленням достатньо жорстких обмежень НБУ на
валютні операції. Деякі з них були виправданими й сприяли врегулюванню фінансовоекономічних відносин із використанням іноземної валюти, але водночас такі
обмеження стримували розвиток міжнародного співробітництва між суб’єктами
підприємництва та й узагалі українського бізнесу. Це неоднозначно позначалося на
стані української економіки.
Тому влітку поточного року нарешті було ухвалено Закон України «Про валюту
і валютні операції» [5], який покликаний суттєво лібералізувати валютні відносини, що
в перспективі має сприяти розвиткові міжнародних розрахункових операцій.
Означений законодавчий акт визначає: правові засади здійснення валютних операцій,
валютного регулювання та валютного нагляду; права та обов’язки суб’єктів валютних
операцій і уповноважених установ; відповідальність за порушення валютного
законодавства.
Були ліквідовані певні обмеження та спрощені процедури щодо:
– здійснення розрахунків і торгівлі валютними цінностями;
– здійснення транскордонного переказу та переміщення валютних цінностей;
– ліцензування валютних операцій НБУ;
– здійснення валютного нагляду;
– проведення НБУ заходів захисту;
– запровадження особливостей встановлення граничних термінів для
розрахунків за операціями з експорту та імпорту продукції, а також транспортних
послуг;
– встановлення заходів впливу до порушників валютного законодавства.
Введення в дію Закону України «Про валюту і валютні операції» відбудеться в
лютому 2019 року, проте вже зараз як банки, так і підприємницьке бізнес-середовище
готуються до пожвавлення операцій із застосуванням іноземної валюти. Традиційно
такі операції займають значну частку в їхньому загальному обсязі, про що свідчать дані
табл. 1, яка була сформована з використанням показників банківської системи,
оприлюднених офіційним Інтернет-представництвом НБУ [4].
Аналіз даних табл. 1 дає змогу стверджувати, що банки хоч і дещо зменшили
обсяг активних і пасивних операцій у валюті, все таки їхня питома вага наразі
становить близько 38% для активів, і понад 50% – для банківських зобов’язань.
Отже валютні операції потребують зваженого регулювання, особливо, коли
йдеться про міжнародні розрахунки, які просто не можуть бути здійснені в гривні.
Такі дослідники, як К. Ю. Величко, В. В. Дячек, О. Д. Колосовська,
В. Д. Манівчук, Л. Л. Носач, В. С. Оніщенко зазначають деяку обмеженість форм
міжнародних валютних розрахунків, які набули поширення серед вітчизняних
суб’єктів бізнесу, що співпрацюють із зарубіжними партнерами. Втім є сподівання, що
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зі спрощенням валютного регулювання з боку НБУ, поступово розвиватимуться як
самі міжнародні розрахунки, так і форми їх здійснення за посередництва банків
України. Звісно розвиток цих форм зумовлюватиметься перевагами та недоліками
застосування конкретної форми розрахунків як експортерами, так і імпортерами під
час здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності [3, с. 45].
Таблиця 1
Динаміка активів і зобов’язань банків України в іноземній валюті, млн грн

Показники
Активи
Активи в іноземній валюті
Частка активів в іноземній
валюті
Зобов’язання
Зобов’язання в іноземній
валюті
Частка зобов’язань в
іноземній валюті

Абсолютне відхилення
2018 року до

Станом на 1 вересня
2016 року

2017 року

2018 року

2017 року

2016 року

1282535
595641

1250978
477119

1341150
514098

90172
36979

58615
-81543

0,46
1131169

0,38
1083324

0,38
1192413

0,00
109089

-0,08
61244

654992

574215

610211

35996

-44781

0,58

0,53

0,51

-0,02

-0,07

Сьогодні у вітчизняній практиці банківського обслуговування міжнародних
розрахунків спостерігається порівняно активне використання документарних інкасо й
акредитивів, а також авансових платежів, платежів на відкритий рахунок, банківських
переказів і гарантій, тоді як розрахункові чеки й векселі не так поширені [1].
Це не відповідає передовій зарубіжній практиці. Так, В. Д. Манівчук вважає, що
векселі мають низку переваг як інструмент розрахунків в іноземній валюті між
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності [2].
Висновки. Таким чином, можна констатувати орієнтацію регулятора на
лібералізацію вимог до здійснення валютних операцій, що може сприяти розвитку
міжнародних розрахунків в іноземній валюті за посередництва банків України. Також
банки поряд із уже традиційними й поширеними формами здійснення кредитнорозрахункових операцій, будуть пропонувати й інші, більш сучасні форми, що набули
розвитку в зарубіжній практиці. Це, за інших однакових умов, пожвавить економічну
активність українського бізнесу.
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Нові технології управління інноваційним розвитком підприємств
Полінкевич О.М., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, безпеки та
інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки
Kravomp@gmail.com
В умовах неоіндустріального суспільства виникає потреба у використанні
новітніх технологій управління інноваційним розвитком підприємств. Важливу роль
при цьому відіграє стратегія підприємства, яка повинна бути направлена на розробку
заходів щодо стимулювання інноваційних підходів у всіх сферах діяльності.
Проблемами розробки та використання новітніх технологій управління
підприємствами займалися зарубіжні та вітчизняні вчені. Серед них, М.П. Войнаренко,
С.М. Ілляшенко, А. М. Кулик, В.М. Нижник, О. М. Полінкевич, Г. М. Поченчук, М. В.
Селюков, Н. О. Туніцький, Н. П. Шалигіна, Н.А. Хрущ тощо.
Метою роботи є визначення новітніх технологій інноваційного розвитку
підприємств.
Технологія – це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах
праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів
виробництва, способах їхнього поєднання для створення продукту або послуги, що
відповідають певним вимогам. Тому технологія нерозривно пов’язана з машинізацією
виробничого або невиробничого, насамперед, управлінського процесу. Будь-яка
технологія має методи, прийоми, режим роботи, послідовність операцій та процедур.
Крім того, вона тісно пов’язана із використанням конкретних засобів, обладнання,
інструментів й матеріалів, які передбачені відповідною технологією. Сучасні
технології засновано на досягненнях науково-технічного прогресу й орієнтовано на
виробництво продукту: матеріальна технологія створює матеріальний продукт,
інформаційна технологія (ІТ) – інформаційний продукт [4].
В управлінні інноваційним розвитком підприємств використовують такі
технології, як: виробничі, маркетингові та фінансові.
Технології управління інноваційним
розвитком підприємств

Виробничі

Фінансові

Маркетингові

Рис. 1. Технології управління інноваційним розвитком підприємств
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До виробничих технологій належать TPS, дбайливе виробництво, канбан, TPM,
теорія обмежень, шість сигм, кайдзен, бенчмаркінг.
Розвиток маркетингових технологій останніми роками відбувається досить
швидкими темпами. Завдяки цьому створено велику кількість правил і технологій.
Правильне застосування маркетингових технологій допомагає у просуванні й реалізації
товарів, що, у свою чергу, сприяє ефективному товарообігу, зміцненню ринку та
стабілізації економіки загалом. Ці технології різноманітні, але мета їхнього
використання одна – підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання в
умовах ринкової економіки [3; 5].
Основними видами маркетингових технологій є: сегментування, націлювання
(таргет), позиціювання, аналізування, прогнозування, вірусний маркетинг, маркетингові
інтернет-технології, crm (customer relationship management) маркетинг, трейдмаркетинг, інтегровані маркетингові комунікації, брендинг, ребрендинг, кросмаркетинг, мережевий (багаторівневий) маркетинг, мобільні маркетингові технології,
маркетингові технології саll-центру, продакт-плейсмент (прихована реклама), технології
прямого маркетингу, технологія виставкової діяльності підприємства, краудсорсинг.
FinTech (фінансова технологія) означає сектор економіки, який об’єднує компанії, що
використовують новітні розробки для надання якісніших фінансових послуг. Ключовими
технологіями «FinTech» [1; 2, с. 1196] є: інтерфейси програмування додатків (Application
Program Interface (API)), штучний інтелект (Artificial intelligence (Al)), машинне навчання
(Machine learning), Інтернет речей (Internet of Things (IoT)), великі масиви даних (Big Data
analytics), технології розподіленого доступу (Distributed ledger technology (DLT)), розумні
контракти (Smart contracts), хмарні технології (Cloud computing), криптографія
(Cryptoqraphy), біометрія (Biometrics).
Взаємозв’язок поданих технологій подамо у вигляді схеми на рис. 2.
Таким чином, використання новітніх технологій інноваційного розвитку
підприємств сприятиме покращенню фінансового стану підприємства, забезпечить
його ліквідність, фінансову стійкість та підвищить ділову активність, укріпить
конкурентні позиції на ринку, забезпечить інноваційний розвиток.

Рис. 2. Взаємозв’язок технологій інноваційного розвитку підприємств
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Фінансовий менеджмент в системі управління підприємством
Попович Л.О., асистент кафедри менеджменту Університету державної
фіскальної служби України
Турчак С. А., студентка ННІ оподаткування та митної справи,
Університет державної фіскальної служби України
У нашій країні практика ефективного фінансового менеджменту знаходиться
поки лише в стадії становлення, зіштовхуючись з об’єктивними економічними
труднощами, недосконалістю нормативно-правової бази, недостатнім рівнем
підготовки фахівців. Подальше просування країни по шляху ринкових реформ і
подолання кризових економічних тенденцій дозволить повною мірою використовувати
теоретичні результати і практичний досвід фінансового менеджменту.
Дослідженням даного питання займалися такі вчені, як: Т. Андрєєва, Д.
Терещенко [1], А. Асаніна [2], Ю. Осадчук [3].
Метою дослідження є узагальнення теоретичних аспектів фінансового
менеджменту в системі управління підприємством.
Існують різні визначення терміну «фінансовий менеджмент», але в загальному
вигляді він трактується як «процес управління формуванням, розподілом і
використанням фінансових ресурсів господарського суб’єкта та оптимізації обороту
його грошових коштів» [2]. Так, на думку А. Асаніни, фінансовий менеджмент – це
«підсистема управління підприємством, яка дає змогу збалансувати фінансові ресурси
підприємств відповідно до обраних пріоритетів діяльності, координувати результати та
підвищувати ефективність виробничого менеджменту, маркетингу та менеджменту
персоналу, формувати високі темпи економічного розвитку, значно підвищувати
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конкурентоспроможність суб’єктів господарювання і забезпечувати їх стабільний
розвиток у довгостроковому періоді» [2].
Т. Андрєєва трактує, що невід’ємною складовою системи фінансового
менеджменту є базові концепції. Концепції управління фінансовими ресурсами
суб’єктів підприємництва – це визначальне положення, на яких базується теорія
фінансового менеджменту. Базові концепції фінансового менеджменту визначають
логіку організації фінансового менеджменту та використання його прикладних
прийомів та методів на практиці. У фінансовому менеджменті основоположними на
думку науковців є такі концепції: грошового потоку, тимчасової цінності грошових
ресурсів, компромісу між ризиком і прибутковістю, вартості капіталу, ефективності
ринку капіталу, тимчасової необмеженості функціонування господарюючого суб'єкта
[1].
Також варто зазначити, що вихідним моментом у побудові системи фінансового
менеджменту є формування принципів управління. Принципи фінансового
менеджменту – це сукупність правил, положень і норм, які спрямовані на підвищення
ефективності фінансової діяльності підприємства. Можна стверджувати, що до таких
принципів мають належати наступні: плановість і системність у розробленні
управлінських фінансових рішень; комплексність; якій відображається технічна,
економічна й організаційна єдність об’єкта управління. При цьому до елементів
системи фінансового менеджменту підприємства вона відносить: керовану підсистему,
керуючу підсистему, вхід, вихід, системні зв’язки [1].
Виходячи з практичного досвіду, Ю. Осадчук зробив висновок, що під час
формування фінансового менеджменту на підприємстві передусім необхідна установка
внутрішнього управління, яка охоплює такі аспекти:
- перебудову всього механізму управління підприємством з врахуванням
необхідності впровадження служби фінансового менеджменту;
- розробку організаційних структур управління з розподілом виробництва на
бізнес-одиниці;
- організацію роботи фінансового менеджменту з чіткою системою
інформаційного обміну;
- автоматизацію фінансових розрахунків, яка має бути закріплена засобами
сучасних інформаційних технологій [3].
Отже, ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою
визначається рівнем розвитку фінансового менеджменту. Це питання є особливо
актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в області фінансових відносин
і апарат управління фінансами перетворюється на важливу складову керівного складу
господарюючого суб'єкта. Система фінансового менеджменту – це галузь наукового
пізнання, що дозволяє здійснювати оптимальне управління різноманітними сторонами
фінансової діяльності сучасних підприємств. Використовуючи цю систему,
підприємства забезпечують надійне довгострокове управління фінансовими ресурсами
і капіталом.
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В сучасних умовах для більшості виробничих фармацевтичних підприємств
гостро стоїть проблема зниження конкурентоспроможності. У зв’язку з цим,
актуальними стають питання вибору найбільш ефективного інструментарію
управління інноваційною діяльністю фармацевтичного підприємства, оцінки
інноваційного розвитку, розробки шляхів підвищення інноваційної активності.
Отже, удосконалення методики оцінки інноваційного розвитку фармацевтичного
підприємства є на сьогодні актуальним питанням, особливо за умови використання
сучасного економіко-математичного інструментарію.
Під інноваційним розвитком фармацевтичного підприємства слід розуміти такий
його розвиток, що досягається шляхом тісної взаємодії науки і виробництва, і
забезпечує не тільки якісні перетворення у виробничій сфері, які проявляються у
випуску нових ЛЗ, впровадженні нової техніки, прогресивної технології, підвищенні
інтелектуального потенціалу, використанні нових організаційних форм виробництва,
але і сприяє підвищенню рівня і глибини використання ресурсів підприємства,
зростанню конкурентоспроможності виробництва (що знаходить відображення в
позитивній динаміці темпів його економічного розвитку) і рентабельності виробничої і
інвестиційної діяльності.
Основними складовими оцінки інноваційного розвитку фармацевтичних
підприємств слід вважати: оцінку інноваційно-інвестиційного потенціалу
підприємства; рівень ефективності використання ресурсів підприємства; динаміку
економічного зростання; рівень соціально-інноваційного розвитку; рентабельність
виробничої і інвестиційної діяльності.
Комплексне використання п’ятьох означених компонент для оцінки
інноваційного розвитку дає змогу реалізувати багатокритеріальний (багатомірний)
підхід до її вимірювання. Актуальність і необхідність використання подібного підходу
пов’язана, по-перше, з тим, що створення моделі багатомірної оцінки ефективності
інноваційно-інвестиційної діяльності фармацевтичних підприємств дає можливість,
насамперед, проведення всебічної і повної оцінки; по-друге, сформувати механізм
зворотного впливу на рівень інноваційно-інвестиційного менеджменту підприємства
на підставі одержаних оцінок. Для розрахунку комплексних показників з
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використанням двохстадійної фільтрації відібрані локальні показники, що наведені в
табл. 1.
Таблиця 1
Локальні показники оцінки
інноваційного розвитку фармацевтичних підприємств
Комплексний
показник
інноваційноінвестиційного
потенціалу
підприємства
(КІПП)
1. Показник
зносу основних
фондів (х1).
2. Показник
оновлення
основних фондів
(х2).
3. Показник
фондоозброєност
і праці (х3).
4. Показник
оновлення
асортименту
продукції, що
виробляється
(х4).
5. Частка
продукції, що
виробляється на
експорт (х5).
6. Коефіцієнт
автоматизації
праці (х6).
7. Коефіцієнт
реінвестування
прибутку (х7).

Комплексний
показник
рівня
використання
ресурсів (КВР)

Комплексний
показник
економічного
розвитку (КЕЗ)

Комплексний
показник
соціального
розвитку (КСЗ)

Комплексний
показник
рентабельност
і
діяльності
(КРД)

1. Фондовідд
ача
виробництва
(х8).

1. Темпи
зростання
обсягів
виробництва
(х12).

1. Частка
працівників,
що мають
фахову вищу
освіту (х15).

1. Рентабельн
ість
виробничої)
діяльності
(х19).

2. Темпи
зростання
обсягів збуту
(х13).

2. Частка
працівниківінноваторів
(х16).

2. Рентабельн
ість
інноваційної
діяльності
(х20).

3. Ринкова
частка (х14).

3. Частка
працівників, які
мають вчене
звання,
науковий
ступінь (х17).

2. Матеріало
місткість
продукції, що
виробляється
(х9).
3. Продуктив
ність праці
(х10).
4. Витрати на
одиницю
товарної
продукції
(х11).

4. Частка
витрат на
розвиток
персоналу у
виручці від
реалізації (х18).

Розрахунок комплексних показників по фармацевтичним підприємствам
наведений в табл. 2. Для їх обчислення використовувався метод таксономічного
аналізу.
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Таблиця 2
Розрахунок інтегрального показника інноваційного розвитку та
комплексних показників інноваційно-інвестиційного потенціалу, рівня
використання ресурсів, економічного розвитку, соціального розвитку і
рентабельності виробничої і інвестиційної діяльності для досліджених
фармацевтичних підприємств України у 2017 році

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Досліджуване фармацевтичне
підприємство
ПАТ «Фармак»
ФФ «Дарниця»
ТОВ «ФК «Здоров’я»
ПАТ «Борщагівський ХФЗ»
Корпорація «Артеріум»
ПАТ «ФармСтандарт-Біолік»
ПВФП «ЕЙМ»
ТОВ «Фіто-Лек»
АТ «Лекхім-Харків»
ПАТ «Монфарм»

ІІІР
0,72
0,69
0,63
0,62
0,61
0,59
0,58
0,57
0,44
0,39

КІІП

Квр

Кер

Кср

0,69
0,53
0,58
0,52
0,43
0,36
0,61
0,52
0,33
0,35

0,52
0,43
0,36
0,74
0,51
0,31
0,45
0,44
0,49
0,18

0,59
0,58
0,48
0,60
0,48
0,28
0,39
0,39
0,27
0,19

0,83
0,81
0,61
0,59
0,80
0,62
0,55
0,64
0,49
0,29

Крен
0,73
0,63
0,68
0,72
0,87
0,68
0,50
0,56
0,47
0,42

Метод таксономії відрізняється простотою математичного апарату, що
використовується, наочністю і відсутністю труднощів у економічній інтерпретації
одержаних результатів. Даний метод дозволяє побудувати синтетичну інтегральну
характеристику кожного підприємства (таксономічний показник інноваційного
потенціалу), що об’єднує всі важливі локальні показники – ознаки, і на основі цієї
характеристики здійснювати їх ранжування.
Отже, сьогодні більшість досліджуваних фармацевтичних компаній мають
середній рівень інтегрального показника інноваційного розвитку, що свідчить про
необхідність впровадження заходів із стимулювання інноваційного розвитку
фармацевтичних підприємств України.
Використана література:
1. Посилкіна, О. В. Управління інноваційною діяльністю : навч. посіб. для
здобувачів вищої освіти / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Ю. С. Братішко. – Х. :
НФаУ, 2018. – 207 с.
2. Посилкіна, О. В. Інноваційний розвиток підприємства : конспект лекцій для
студентів економічних спеціальностей / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В.
Кубасова. – Х. : НФаУ, 2015. – 276 с.
3. Посилкіна, О. В. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закладів / О. В. Посилкіна, Г. В. Костюк, В. М. Тіманюк. – Х. :
НФаУ : Золоті сторінки, 2009. – 272 с.
4. Посилкіна, О. В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного
виробництва : проблеми фінансового забезпечення : моногр. / О. В. Посилкіна. – Х. :
НФАУ : Золоті сторінки, 2002. – 528 с.
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Спроба класифікації видів аутсорсингу
Сас Н.М., доктор пед. наук, доц. каф. педмайстерності та менеджменту
ім.І.Зязюна Полтавського національного педагогічного
університету ім. В.Г.Короленка
Sasnat2008@gmail.com
Заєць М.С., здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності «Менеджмент»
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка
В сучасному світі досягають успіху лише ті компанії, які ведуть бізнес
найефективнішим способом. Саме зараз настав час аутсорсингу, процесу залучення
ресурсів із сторони, що забезпечить мобільність та значні переваги в основній
діяльності. Лідерами в споживанні послуг аутсорсингу на світовому ринку є США,
Західна Європа і Японія. Розроблення класифікації аутсорсингу, яка би відповідала
сьогоднішнім економічним реаліям, було предметом дослідження багатьох українських
і закордонних учених, зокрема: А.Саінчук [4], О. Микала [1], Г. Партина, О. Дідуха[3].
Проте єдиної класифікації аутсорсингу немає.
Найбільш розгорнута класифікація зустрічається в працях О.Микало [1]. Він
класифікує аутсорсинг за такими ознаками: за ціллю запровадження аутсорсингу, за
ступенем залучення ресурсів компанії-замовника, за характером і співвідношенням
функцій, що передаються на аутсорсинг, за кількістю виконавців, за країною базування
компанії-постачальника послуг, за строком надання послуг.
А.Саінчук [4] додатково виокремлює операційний, функціональний і ресурсний
аутсорсинг. Г.Партин, О.Дідух [3] назвають такі основні види аутсорсингу:
– ІТ-аутсорсинг, що охоплює розробку та тестування програмних продуктів,
сервісне обслуговування, локалізацію програмного забезпечення, мережеві послуги,
ІТ-консалтинг;
– виробничий аутсорсинг, у складі якого виділяють основний та допоміжний
аутсорсинг;
– аутсорсинг бізнес-процесів таких як, управління інтелектуальними ресурсами,
надання гарантійних, фінансових і бухгалтерських послуг, створення центрів прийому
і обслуговування дзвінків, управління персоналом, здійснення лізингових і логістичних
операцій, проведення рекламних заходів;
– аутсорсинг персоналу (аутстафінг) “Аутстафінг” означає виведення персоналу
за штат організації [3].
На нашу думку, основними видами аутсорсингу є:
– ІТ-аутсорсинг - це передача спеціалізованій компанії повністю або частково
функцій, пов'язаних з інформаційними технологіями та системами, придбання в лізинг
комп'ютерного устаткування, програмування;
– аутсорсинг бізнес-процесів передбачає передачу сторонній організації окремих
бізнес-процесів, які для компанії не є основними (наприклад, управління персоналом,
бухгалтерський облік, логістика, маркетинг, реклама);
– виробничий аутсорсинг пов'язаний з передачею частини, а іноді і повного
виробничого циклу на виконання сторонній організації. У цьому разі на аутсорсинг
може бути передане як основне виробництво, так і допоміжне.
– аутсорсинг у сфері послуг передбачає передачу стороннім організаціям
виконання юридичних, консалтингових послуг, послуг з прибирання і охорони
приміщень, будівельні, архітектурні, ландшафтні роботи;
– аутсорсинг управління проектами [3].
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На першому місці за масштабами виконаних замовлень виступає IT-аутсорсинг.
На сьогоднішній час це одна з галузей в Україні, що швидко захоплює ринок. Друге
місце займає аутсорсинг бізнес-процесів. Зазвичай у цей комплекс входять фінанси і
бухгалтерія, трудові ресурси, постачання, нарахування та облік заробітної плати,
внутрішній аудит, обчислення оподаткування, центри обслуговування споживачів і ряд
специфічних процесів, характерних для даної галузі [2].
Загалом слід зазначити, що головною рушійною силою розвитку названих видів
аутсорсингу є збільшення конкуренції і покращення ефективності діяльності
підприємства, на вітчизняному і міжнародному ринках. Оскільки ринок аутсорсингу в
Україні ще недостатньо сформований, є великі можливості та перспективи для його
розвитку. Використовуючи досвід та знання спеціалізованих фірм, можна досягнути
стабільно високих результатів.
Використана література:
1. Микало О.І. Аналіз та класифікація форм аутсорсингу [Електронний ресурс] /
О.І. Микало // Економічни простір - 2010. – № 37. – С. 216-222. – Режим доступу:
ttp://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_37/Statti/ 25.pdf
2. Нишенко О.В. Аутсорсинг: класифікація видів// Економіка та управління
підприємствами. - Випуск 7. - 2016. – С.133-137.
3. Партин Г.О., Дідух О.В. Основні види аутсорсингу та їх застосування в
управлінні діяльністю підприємства. — Львів: Вид-во Львів. політехніки, - 2011. С.637638.
4. Саінчук А.О. Аутсорсинг: види, класифікаційні ознаки та форми.
Класифікація аутсорсингових проектів / А.О. Саінчук // Управління розвитком
складних систем. – 2013. – №13. – С. 50–57 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://urss.knuba.edu.ua/iles/zbirnyk-13/50-57_red.pdf.

Інноваційний потенціал, як фактор підвищення конкурентоспроможності
будівельного підприємства
Сліпченко А.В., здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
Науковий керівник: Шевченко В.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування Харківського національного університету міського
господарства ім. О.М. Бекетова
viktoriy1703@gmail.com
Стратегічно сталий економічний розвиток будівельних підприємств неможливий
без постійного і безперервного освоєння інновацій. Щоб постійно підвищувати рівень
свого розвитку, будівельним підприємствам необхідно постійно покращувати і
перетворювати продукцію, послуги, удосконалювати виробничі та управлінські
функції на базі інноваційних технологій. У зв'язку з цим здатність здійснювати
інновації є необхідною ознакою будівельних підприємств, без якої неможливе
підвищення конкурентоспроможності в ринкових умовах [1].
Розвиток світової економіки розвивається нерівномірно. Одні країни
розвиваються швидкими темпами, інші повільнішими, ще інші значно відстають не
лише від перших, але й від других. Однак розвинуті країни надзвичайно впливають на
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розвиток інших шляхом розповсюдження новітніх технологій. Спроможність країн
освоювати нові форми організації виробництва приводить до зростання
продуктивності та ефективності їх економіки. Створення і впровадження інновацій
впродовж історії розвитку економіки дає можливість виділити її форми за рівнем
розвитку, перехід від нижчої до вищої форми розвитку й ознаки, які супроводжують
інноваційні перетворення.
Стосовно будівельних підприємств - інновація має цільову функцію, яка повинна
задовольняти старі потреби, або формувати нові. Впровадження новацій у виробництво
чи управління ними змінюють якісні параметри виробничої та управлінської системи
будівельних підприємств загалом. Чим більша маса впровадження новацій, тим
якісніші зміни суспільно-виробничих систем. Поняття "новація" стосується не лише
техніки і технології, а й усіх нових явищ в організаційній, фінансовій, навчальній,
науковій, соціальній сферах. Будь-які удосконалення, які забезпечують зростання
виробництва, зменшення затрат на виробництво одиниці продукту і покращення якості
життя, є новацій ними [2].
Сучасні умови господарювання, зростання ролі конкурентоспроможності на основі
підвищення ефективності будівельних підприємств безпосередньо пов'язані з вирішенням
організаційно-економічних проблем активізації інноваційних процесів. Вони передбачають
облік особливостей зовнішнього і внутрішнього середовища, визначення тенденцій і вибір
напрямів розвитку на базі високих технологій і випуску інноваційної продукції. Подібне
положення висуває необхідність формування управління інноваційним розвитком з
посиленням уваги до організаційних перетворень на рівні первинних ланок будівельної
галузі. Тим самим різко зростає значення наукової бази вдосконалення управління
інноваційним розвитком будівельних підприємств, адекватного закономірностям сучасної
ринкової економіки з орієнтацією на НТП.
Внутрішнє інноваційне середовище будівельних підприємств - це положення,
коли є внутрішній попит на інновації та їх пропозицію. Попит та пропозиція, що
виникають усередині підприємств, необхідно привести у рівноважний стан шляхом
формування та підтримки як попиту, так і пропозиції [3].
Результативність інноваційного розвитку будівельних підприємств, як фактору
підвищення конкурентоспроможності, обумовлюється зв’язком основних факторів: потенціалу науки, нових ідей, відкриттів і розробок;
- структури і потреб виробництва; - ресурсної бази інноваційного розвитку;
- наявності ефективної системи управління, адекватної вимогам часу.
Ці фактори повинні взаємодіяти так, щоб потенціал досягнень науки постійно
випереджав потреби інноваційного розвитку будівельних підприємств. На цій основі
шляхом порівняння з ресурсними можливостями в планованому періоді необхідно
здійснювати вибір найбільш ефективної програми і заходу інноваційного розвитку.
Вдосконалення управління інноваційним розвитком в будівельній галузі, а також
своєчасне визначення раціональної структури наукової продукції повинні стати базою
організаційної структури галузевих НДІ і КБ, тобто комплексу цілей і завдань
наукових колективів, складу підрозділів і конкретних співробітників. Створення такої
організаційної структури на принципах раціоналізації структур і процесів значною
мірою підсилить стимул підвищення рівня інноваційних розробок, оскільки чіткий
розподіл функцій колективів і їх конкретних виконавців дозволить підвищити
ефективність, результативність інноваційного розвитку будівельних підприємств.
Такий підхід вимагає поглиблення спеціалізації з орієнтацією на підвищення
ефективності функціонування будівельних підприємств і їх інноваційного розвитку, а
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також поглиблення регіональної спеціалізації і кооперації, що на сучасному рівні стає
головною умовою прискорення і результативності інноваційного розвитку
будівельного комплексу його підприємств і організацій на базі наявного потенціалу [4].
Оцінка стану, моніторинг і тенденції розвитку інноваційного потенціалу будівельних
підприємств передбачає кількісну оцінку показників, які в комплексі представляють
інноваційний потенціал.
Інноваційний потенціал будівельних підприємств є інтегральною системною
характеристикою і може бути виміряний на основі оцінки його складових елементів
(інноваційна активність, сприйнятливість до новин, конкурентоспроможність). Оцінка
процесів управління будівельними підприємствами, кадрового потенціалу, знання
споживачів і конкурентів може відбуватися на базі функціональної і структурної
декомпозиції підприємств як соціально-економічної системи. А на основі цієї
інформації з врахуванням результативності інноваційних перетворень з позиції
системного підходу можна визначити інтегральні оцінки будівельних підприємств в
цілому по всіх основних напрямах інноваційній діяльності.
У системі стратегічного управління і планування інноваційної діяльності
показники якісних і кількісних оцінок реалізації інноваційного проекту
використовуються для обґрунтування потреби і достатності ресурсів, прийняття на цій
основі досяжної кінцевої комерційної цілі управлінських рішень.
Реалізація інноваційного потенціалу є основною його властивістю, що визначає
можливість найбільш ефективного вирішення комплексу фінансових, проектноконструкторських, науково-технічних, виробничих, технологічних і організаційноуправлінських завдань в забезпеченні інноваційного розвитку в задані терміни в
умовах діючих ресурсних обмежень, і їх прогнозу в період реалізації всіх стадій
розвитку (інноваційного проекту) [5].
Важливою складовою інноваційного потенціалу стає ресурсна, яка забезпечує
реалізацію всіх заходів інноваційного розвитку необхідними видами економічних
ресурсів. Оцінка реалізації проводиться на основі комплексного розгляду показників
ефективності інноваційної діяльності будівельного підприємства, які повинні
формуватися на перспективу, конкурентоспроможність, співвідноситися зі всіма
плановими показниками функціонування і розвитку будівельного підприємства.
Багато практичних завдань вибору рішень в області інноваційного розвитку є
комбінацією різних видів рішень на основі багатокритерійного векторного підходу до
проблеми оптимізації, складність управління якої обумовлена суперечністю окремих
критеріїв і необхідністю використання до певної міри розумного компромісу.
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В сучасних умовах основним способом підвищення конкурентоспроможності
вироблених товарів, підтримки високих темпів розвитку і рівня прибутковості для
підприємств стає впровадження інновацій. Однак інновації є джерелом розвитку лише
за умови активного і ефективного їх використання, а також створення сприятливого
середовища для їх впровадження.
У зв'язку з цим особливого значення набуває стратегічне управління
інноваційним розвитком підприємств, яке орієнтує виробничу діяльність на запити
споживачів, дозволяє більш гнучко реагувати і здійснювати своєчасні зміни,
домагатися конкурентних переваг в довгостроковій перспективі. Таким чином,
стратегію інноваційного розвитку підприємства можна визначити як сукупність дій і
методів ведення інноваційної діяльності, що забезпечує конкурентні переваги за
рахунок розробки та впровадження інновацій.
Вихідним моментом формування стратегії інноваційного розвитку може
служити аналіз стану зовнішнього середовища. Він спрямований на виявлення
можливостей і загроз в макро- і мікроекономічному оточенні. При формуванні
стратегічного поведінки і виборі напрямків інноваційного розвитку підприємству
важливо проаналізувати поточні умови господарювання і оцінити перспективні зміни,
які можуть статися в результаті освоєння технологічних інновацій. Вибравши для
впровадження нову або поліпшує технологію, найбільш повно відповідає вимогам
зовнішньої ефективності розвитку господарської діяльності, необхідно приступити до
оцінки внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства.
Тому наступним етапом на шляху формування стратегій інноваційного розвитку
повинна стати оцінка інноваційної активності підприємства. Під інноваційною
активністю прийнято розуміти інтенсивність здійснення економічними суб'єктами
діяльності по розробці і залученню нових технологій або вдосконалених продуктів в
господарський оборот [1].
Стимулами інноваційної активності служать як зовнішні фактори, так і
внутрішні проблеми підприємства (знос обладнання, високі енерговитрати, недолік
виробничих потужностей). Зовнішнім стимулом інновацій в основному є боротьба на
ринку кінцевої продукції за споживача. На внутрішньому ринку гостру конкуренцію
відчувають господарюючі суб'єкти, що виробляють импортозамінні товари. Експортна
орієнтація також служить потужним фактором інновацій, оскільки підприємство
змушене просувати свої товари на світовий ринок з високою конкуренцією.
Оцінка інноваційної активності спрямована на те, щоб при проведенні аналізу
внутрішнього середовища і формуванні стратегічних цілей розвитку підприємства
розглядали науково-дослідний досвід і економічні можливості по впровадженню нових
технологій. Якщо у підприємств є певний позитивний досвід реалізації інноваційних
проектів, особливо в сфері створення принципово нових продуктів, то такі суб'єкти
господарювання, як правило, вибирають стратегії дослідницького лідерства,
радикального випередження, випереджаючої наукоємності, тобто наступальні
стратегії.
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Мета наступальної стратегії полягає в занятті лідируючого положення на ринку.
Вона пов'язана з роллю першопрохідника і заснована на власних творчих можливостях.
Необхідною і важливою умовою реалізації цієї стратегії стає впровадження інновації
раніше конкурентів [2]. Стратегія «першопрохідника» означає, що підприємство пропонує
на ринок принципово новий товар або послугу, отримуючи при цьому перевага «першого
ходу» в даному бізнесі. Нові ринки з'являються в результаті відкриття нових технологій,
появи нових знань, виникнення нових запитів у покупців, впровадження нової
маркетингової концепції, появи нових фінансових інструментів і т.п. Сучасний світовий
досвід показує, що наступальна стратегія пов'язана з високим ризиком, так як інноваційні
технології пов'язані з невизначеністю як самої розробки, так і реакції ринку на новий
винахід. У той же час дана стратегія може забезпечити стійку конкурентну перевагу завдяки
монопольної позиції. Головна умова наступальної стратегії - технологічний ривок і швидка
реакція на ринкові зміни за рахунок гнучкої організаційної структури і наявних унікальних
ресурсів.
Однак якщо у підприємств превалює досвід впровадження поліпшують
технологій, які тільки вдосконалюють і пропонують споживачам модифіковані
варіанти широко відомих товарів, то в даному випадку до найбільш імовірним
стратегіям інноваційного розвитку можна віднести вичікування лідера, слідування за
ринком, збереження технологічних позицій, продуктову імітацію, паралельну
розробку, ліцензійну стратегію (тобто стратегії «послідовника»). Стратегія
«послідовника» менш небезпечна, але і доходи відповідно у таких підприємств теж
нижче. Оцінку інноваційної активності можна побудувати на аналізі стану діяльності
підприємства безпосередньо в сфері НДДКР і взаємопов'язаних з нею структурних
елементах.
Залежно від рівня поточного технологічного та виробничо-господарського
розвитку здійснюється вибір або стратегій лідера, або стратегій послідовника. Далі
можна здійснити розрахунок витрат на реалізацію альтернативних варіантів
продуктових і технологічних нововведень [3].
Завершальним етапом в процесі розробки стратегій інноваційного розвитку є оцінка
інноваційного потенціалу підприємства, яка проводиться з метою визначення достатності
фінансово-економічних ресурсів для забезпечення не тільки стратегічної інноваційної, а й
поточної виробничої діяльності.
Інноваційний потенціал підприємства являє собою здатність досягати при
наявних ресурсах поставлених інноваційних цілей. Структурними компонентами
інноваційного потенціалу підприємства є [4]:
- організаційно-управлінський потенціал;
- науково-технічний потенціал;
- виробничо-технологічний потенціал;
- фінансово-економічний потенціал;
- кадровий потенціал.
Інноваційний потенціал будь-якого промислового підприємства залежить від
специфіки і масштабів його діяльності, а ступінь використання потенціалу визначає
інноваційні можливості і сприйнятливість підприємства до нововведень.
Висновки. Так, оцінюючи інноваційний потенціал свого підприємства, керівник
визначає свої можливості ведення інноваційної діяльності, тобто відповідає для себе на
питання, «під силу» підприємству впровадження нових або поліпшують технологій.
Від стану інноваційного потенціалу залежить остаточний вибір тієї чи іншої стратегії
інноваційного розвитку.
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Таким чином, правильно обрана стратегія є найважливішим результатом і в той
же час ефективним механізмом стратегічного управління, оскільки вона мобілізує
використання науково-технічного, виробничо-технологічної, фінансово-економічного,
соціального та організаційного потенціалу підприємства в певних напрямках, які
обіцяють досягнення успіху.
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Вплив фінтеху на розвиток міжнародного фінансового бізнесу
Шкодіна І.В., д.е.н., проф. кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
iryna.shkodina@karazin.ua
В умовах розвитку цифрової економіки кардинальної трансформації зазнають
існуючі бізнес-моделі. Враховуючи, що фінансова система є однією з найбільш розвинених
підсистем економіки, то саме в ній відбуваються найбільш істотні, швидкі та прогресивні
зміни. Після кризи 2008 року фінансовий бізнес почав активно впроваджувати різні
інноваційні підходи на основі цифрових технологій. В подальшому вони стали основою
фінансових технологій (фінтех) тобто технологічними інноваціями в галузі фінансових
послуг.
Здатність створювати інновації в фінансовій системі є головною
характеристикою фінансових технологій. Починаючи з розробки основ
бухгалтерського обліку, створення банківської системи та платіжних систем, розвитку
деривативів та закінчуючи сучасними фінансовими технологіями (криптографія,
блокчейн, штучний інтелект, Big Data, квантові обчислення, хмарні технології,
інтернет речей тощо), фінансові інновації не тільки збільшували прибутковість
фінансового бізнесу, але кардинально змінювали фінансову систему. За даними Will
Martin, розвиток технологій привів до зростання продуктивності праці з 1760 р. до
тепер майже в 30 разів (продуктивність праці зростала з 100 в 1760 р. до 3000 в 2018
р.). В останні 150 років спостерігаємо найбистріший розвиток технологій в історії –
електрика, автомобілі, телефон, телебачення, Інтернет збільшують продуктивність
праці та обсяги виробництва, сприяють економічному зростанню та збільшенню
добробуту [3].
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Спочатку фінансові технології розроблялись на рівні стартапів та нефінансових
компаній, які використовували новітні розробки для надання більш якісних фінансових
послуг. Так розроблялись альтернативні платіжні систем та системи кредитування
(P2P, Р2В), чатботи та робо-едвайзери, блокчейн, криптографія (Cryptography) та
штучний інтелект т.д. Ефективність нових технологій та їх швидкість обробки
інформації в режимі реального часу змусила традиційних учасників світового
фінансового бізнесу активно модернізувати свою діяльність для того, щоб залишатися
конкурентоспроможними.
Найбільше фінансові технології впроваджуються в банківському бізнесі. В
першу чергу, це стосується сегменту грошових переказів та платежів. Одним з
напрямком розвитку фінансових технологій є нові платіжні системи (P2P, Р2В), доходи
від платежів в яких в 2017 р. склали 2,3 трлн дол. Свої платіжні системи розробляють
виробники мобільних телефонів (Samsung / Apple pay), технологічні гіганти (Facebook,
Google, Alibaba), телекомунікаційні компанії (Airtel /Vodafone). Для залучення коштів
використовуються краудафінгінгові платформи (Kickstarter, Lending Club, українська
платформа Biggggidea). Глобальний ринок краудфандингу складає близько 2,1 млрд.
дол. [1]. Щоб підвищити конкурентоспроможність комерційні банки активно
впроваджують цифровий банкинг та надають фінансові послуги за допомогою
мобільних та онлайнових платформ.
Фінансовий бізнес активно використовує штучний інтелект для збільшення
прибутковості фінансових операцій. Тільки в Північній Америці в 2017 р інвестиції в
штучний інтелект склали від 15 до 23 млрд дол., в Азії (в основному Китай) від 8 до 12
млрд, дол., в Європі від 3 до 4 млрд дол. [2]. Штучний інтелект аналізує величезні
обсяги неструктурованих та структурованих даних, що містять характеристики
операцій мільярдів економічних агентів з усього світа та прогнозує поведінку цін та
людей. Штучний інтелект використовують різні хедж-фонди та інвестиційні компанії,
його застосовують при автоматичному схвалені кредитів, автоматизації торгівлі
різними фінансовими активами та виявлені фінансового шахрайства. Його
використовують при розробці пасивних та квантових стратегій при купівлі/продажу
фінансових активів. За допомогою пасивних стратегій в світі вже управляється понад
1700 біржових фондів з активами більше 3,5 трлн. дол. США. В той же час, штучний
інтелект стає причиною наднизької волатильності, оскільки в його основі лежать два
основних алгоритму - маргіналізація відкриття цін та ефект стада. В результаті
відсутності можливості генерувати значно відмінні результати, створюються схожі
стратегії для різних інвесторів, що створює безліч системних ризиків для всієї
глобальної фінансової системи.
Враховуючи, що можливості для інвестицій в фінтех є лише у великих фірм,
відбувається концентрація капіталу та монополізація ринку. Найбільша концентрація
капіталу має місце в технологічному секторі – за десять останніх років акцій компаній
фінансового сектору виросли в середньому на 617% (Facebook - 413%, Amazon– 2 102%,
Apple - 1,123%, Netflix - 5,349%, Google - 586%). Таким чином, можна стверджувати, що
формується «електронна комерційна бульбашка», здуття якої може призвести до каскадного
падіння всього ринку.
Окрім банківського сектора та інвестування, фінтех застосовується в страхуванні
(InsurTech), в регуляторному нагляді (RegTech) та наглядових технологія (SupTech).
Таким чином, фінтех змінюють структуру та практику міжнародного фінансового
бізнесу. Фінансові інновації збільшують складність фінансової системи та стають
джерелом її вразливості. В цих умовах перестають діяти усталені інструменти
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регулювання та прогнозування, збільшується спонтанність факторів, що можуть
викликати кризові явища. Учасникам міжнародного фінансового бізнесу потрібно
адаптуватися до впровадження фінантеху. В той же час, фінтех має спочатку стати
широкозастосовуваним, перш ніж бізнес та суспільство адаптуються до нього.
Тривалий процес адаптації створюватиме потенційно нестабільне середовище для
міжнародного бізнесу.
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Инновационное развитие как обязательный элемент современного
предпринимательства
Янченко Н.В., канд.эконом.наук, доц. ХНУСА, Харьков
Шип К.В., ст.гр.ЭП-31, ХНУСА, Харьков
e-mail yanchenko300076@gmail.com
Любое современное предприятие невозможно представить без внедрения новых
технологий
и
соответствующего
оборудования,
обеспечивающих
конкурентоспособность
выпускаемой
продукции.
Учитывая
необходимость
увеличения объемов производства продуктов питания и постоянно ожесточающееся
требования к их качеству, изыскание новых технологий в пищевой промышленности,
несомненно, важно и актуально.
Анализ причин, сдерживающих инновационную активность предприятий
пищевой промышленности Украины, показал, что наиболее весомыми из них
являются: недостаточное количество необходимых финансовых ресурсов для
реализации инновационных проектов; высокие инновационные издержки на техникотехнологическое оборудование и заработную плату высококвалифицированному
персоналу; отсутствие гарантированной быстрой окупаемости этих издержек.
Экономика страны, в частности ее пищевая промышленность, нуждается в поиске
источников финансирования инновационных проектов, урегулировании механизмов
использования кредитных ресурсов, внедрении эффективной системы налоговых льгот.
Действенным рычагом ускорения научно-технического прогресса в этой отрасли
может стать применение опыта развитых стран мира относительно усиления роли
государства в инновационном процессе.
Пищевая промышленность Украины является стратегической отраслью
экономики, обеспечивающей здоровье нации и продовольственную безопасность
государства. Уровень удовлетворения потребностей населения в качественных и
доступных продуктах питания является одной из важнейших характеристик уровня
жизни. Повышение качества, расширение ассортимента, увеличение сроков хранения и
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экологическая безопасность продуктов питания в значительной степени определяют
здоровье нации, продолжительность жизни и активность населения. В рамках
парадигмы устойчивого инновационного развития особую актуальность приобретает
повышение не только экономической и социальной, но и экологической
эффективности предприятий пищевой промышленности. Решение этой задачи
возможно только при условии повышения инновационной активности пищевых
предприятий, обеспечивающих производство новых видов продукции, при освоении
новейших форм ее хранения, а также способов продвижения готовых продуктов в
группы населения с разным уровнем доходов. Целью статьи является определение
основных параметров устойчивости и направлений обеспечения инновационного
развития исследуемой вы- борки пищевых предприятий Украины с учетом
существующего уровня обеспечения их хозяйственной деятельности и тенденции и
возможности внешней рыночной среды хозяйствования.
Деятельность пищевых предприятий Украины имеет ряд особенностей, которые
существенно влияют на их развитие. К ним относят:
- высокие санитарно-гигиенические и экологические требования к продуктам
питания и технологии их производства;
- ограниченный срок хранения и доставки ряда видов готовой продукции;
- постоянное повышение требований безопасности для здоровья потребителей,
ограничивающий использование отдельных видов сырья;
- индивидуализация спроса на локальных рынках и в отдельных группах
потребителей и др.
Украина долгое время называлась житницей Европы. 56% общей площади земли
является пахотным, поэтому украинские производители могут выращивать и
выращивать огромное количество зерновых культур, фруктов, овощей и скота.
Такие идеальные условия означают, что со временем Украина превратилась в
одну из центрально-европейских предприятий по производству и переработке
пищевых продуктов. Уровни инвестиций в секторе растут, создавая некоторые
большие возможности для производства, переработки и упаковочного оборудования и
производителей оборудования, чтобы выйти на очень прибыльный рынок.
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СЕКЦІЯ 4. МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетингова діяльність енергетичних підприємств України
Безугла Є. К., здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності 073 «Менеджмент»
Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
Науковий керівник: Калашнікова Х.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова
kristall0311@gmail.com
Комплексне вирішення питань формування маркетингових стратегій для
електроенергетичної компанії в Україні за умов дотримання інтересів виробників,
споживачів енергії і держави є основою для реалізації ринкових механізмів у
енергетичній галузі. Маркетингове середовище відіграє роль пов’язуючого механізму
між ринком товару, його виробником і власне виробництвом. Відтак зміни, що
відбуваються в українській економіці, вимагають від підприємств електроенергетичної
галузі не тільки приділення значної уваги організації їх внутрішньої діяльності, але й
розроблення маркетингових стратегій, що враховують зміни зовнішнього середовища
[1].
Специфічні особливості електроенергетики впливають на маркетингову
діяльність енергокомпаній. За роки незалежності держави маркетингу не приділялося
належної уваги в цій сфері з різних причин. Перш за все це монополія
енергопостачальних організацій з продажу електричної і частково теплової енергії, а
також монополія електроенергії як товару. Експерти пояснюють це недосконалістю
чинного Закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», а
також тим, що модель ринку електроенергії є застарілою. Адже це система з
концепцією єдиного покупця та оптового постачальника. Ринкова ціна визначається в
обмеженому сегменті, ринкова конкуренція недосконала, можливості імпорту та
експорту обмежені, середовище зрегульоване. Останніми роками для країни
характерна регульована система перехресного субсидіювання (в генерації атомної
енергії та гідроелектроенергії), постачання (регульовані ціни), субсидії у виробництві з
відновлюваних джерел енергії [2].
Необхідно відзначити, що сутність і цілі маркетингу – це потреби клієнтів та
інтереси суспільства. Мета енергокомпанії – задоволення попиту виробництвом
власного продукту, гармонізація інтересів різних груп споживачів та отримання
прибутку. Але електроенергія є специфічним високотехнологічним товаром
(продуктом/послугою), який важко визначати чи класифікувати в стандартних
термінах, що характеризують поняття «товар». Аналітик з проблем управління Пітер
Друкер зазначав, що «мета маркетингу – так добре пізнати і зрозуміти клієнта, що
товар або послуга точно личитимуть останньому і зможуть продавати самі себе» [3].
Розвиток маркетингу в електроенергетиці України зможе змінити і доповнити
функції процесу управління, змістити акцент з позицій реагування на зміни в
макроекономічному середовищі на попереджувальні заходи. Підприємство зможе
зорієнтуватися у середовищі, що його оточує, визначити стратегічні і тактичні цілі,
накреслити програму їх реалізації, а це дасть змогу енергокомпаніям краще
інтегруватися у ринкові умови, створить передумови для забезпечення енергетичної
безпеки у сфері електропостачання.
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Сегментування енергоринку дає можливість ефективно прогнозувати попит на
товари (послуги), визначати обсяги капіталовкладення у виробництво, реконструкцію і
розподіл енергії.
Важливість сегментації ринку електроенергії пояснюється і тим, що
електроенергетика – інфраструктурна галузь, і від того, як вона функціонуватиме,
залежать не лише економічні показники, але й життя і здоров’я населення країни,
можливості стабільності та безпеки суспільства.
Тому на підставі виконаного прогнозу економічного і соціального розвитку
території можна розробити прогноз споживання електричної енергії у регіоні та країні
загалом з урахуванням потенціалу енергозбереження.
Маркетинг визначає:

ринкову спрямованість суб’єкта господарювання;
 тип продукту, що необхідно випускати на даний ринок;
 рівень планованого прибутку;
 встановлює види і джерела необхідних ресурсів;
 забезпечує суспільне визнання його діяльності в більш широкому соціумі [3].
Вибір власного сегменту ринку дає можливість розвивати принципово нові
економічні відносини на ринку електроенергії:
 суб’єкти матимуть можливість укладати довгострокові контракти;
 споживач зможе вибирати поставника, який сформує найбільш привабливий
тарифний пакет;
 тарифи встановлюватимуться ринком, що є мотивацією до зниження ціни та
покращення якості послуг;
 цілеспрямований продаж та постачання електроенергії за ринковими цінами
даватимуть змогу виробникам отримати кошти на модернізацію, залучати інвестиції.
Загалом сучасний стан розвитку економіки в умовах глобалізації потребує
розвитку різних ринків електроенергії для забезпечення балансу попиту та споживання
електроенергії в різні проміжки часу. Це може бути ринок довгострокових контрактів;
ринок короткострокових контрактів; внутрішньодобовий ринок (погодинні торги
поточної доби); балансуючий ринок (фізичні зобов’язання за відхилення обсягів
споживання від прогнозу); ринок допоміжних послуг (забезпечення надійної роботи
енергосистеми) [4].
Адаптація підприємства електроенергетики до умов мінливого макросередовища
та успішне реформування енергетичного сектору України вимагають глибокого
вивчення ринку, заснованого на маркетинговій діяльності. Підприємства
електроенергетики, прогнозуючи свою діяльність та розробляючи програми свого
перспективного розвитку, повинні вивчати попит на електроенергію загалом і по
окремих сегментах ринку електроенергії, орієнтуватися на конкретні групи
споживачів.
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Процес управління маркетингом називають маркетинговим менеджментом. Для нього
притаманні окремі, особливі риси. Ці особливості можна простежити у визначеннях
маркетингового менеджменту за різних часів різними вченими.
Так Філіп Котлер визначає, що «Маркетинг менеджмент – це процес планування і
реалізації політики ціноутворення, просування та розподілу ідей, продуктів і послуг,
спрямованих на здійснення обміну, що задовольняє як індивідів, так і організації» [1, с.17].
За Пітером Дойлем: «Маркетинговий менеджмент – це діяльність по виявленню
цільових ринків, вивченню потреб визначених споживачів, розробці товарів, встановленню
способів просування і розподілу з метою здійснення обміну для задоволення потреб
зацікавлених осіб» [2, с.271].
А.В. Войчак дає таке визначення: «Маркетинговий менеджмент – це аналіз,
планування, впровадження в життя й контроль за здійсненням заходів, розрахованих на
встановлення, зміцнення і підтримування взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для
досягнення конкретної мети організації» [3, с.9].
В.П. Пелішенко визначає маркетинговий менеджмент як «важливішу функціональну
частину загальної системи управління підприємством, спрямовану на досягнення та
погодження внутрішніх можливостей підприємства з вимогами зовнішнього середовища для
забезпечення отримання прибутку» [4, с.12].
Незважаючи на деякі розбіжності у наведених вище варіантах визначень, ключовий
зміст маркетингового менеджменту у межах його основних функцій залишається незмінним.
Сучасна концепція маркетингового менеджменту, яка об'єднує ідеологію ринкової
концепції та концепції освіченого маркетингу, розглядає його значення значно ширше, ніж
тільки як інструмент управлінню збутом. Її зміст визначається комплексом маркетингового
менеджменту підприємства.
Кожна фірма зацікавлена в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю.
Для здійснення цієї мети їй необхідно:
проведення аналізу ринкових можливостей;
вибір цільових ринків;
оцінка позицій та вибір стратегії досягнення конкурентних переваг;
розроблення комплексу маркетингу;
здійснення маркетингових заходів.
Відповідно процес управління маркетингом складається з п'яти послідовних етапів:
1. Аналіз ринкових можливостей. Розпочинається цей етап із вивчення факторів
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маркетингового середовища та оцінки їх впливу на діяльність компанії. Після цього
відбувається процес налагодження системи маркетингових досліджень та інформації.
Завданням цієї системи власне є систематична оцінка факторів маркетингового середовища,
передбачення динаміки впливу цих факторів на діяльність фірми і поведінку споживачів та
вироблення маркетингової політики фірми відповідно до вивчених факторів.
Аналіз ринкових можливостей передбачає оцінку будь-якої можливості з точки зору її
відповідності цілям і наявним ресурсам фірми; ретельну оцінку поточного й майбутнього
попиту, що відображає привабливість можливості ринку, що відкривається. Як правило,
аналіз ринкових можливостей включає виявлення нових ринків і оцінку маркетингових
можливостей.
Цей етап є вирішальним у діяльності будь-якої організації, оскільки саме він визначає
всі подальші дії підприємства. Якщо корпорація припускається помилок на цьому етапі, то
всі подальші маркетингові дії будуть неефективними і це призведе до зменшення
прибутковості.
2. Вибір цільових ринків. Оскільки послуги та товари будь-якої компанії не можуть
задовольняти потреби всіх споживачів, а тільки певної їх частини, важливо відшукати саме
цю частину ринку. При відбиранні цільових ринків кожну можливість необхідно
проаналізувати з точки зору величини і характеру ринку. Цей процес повинен включати
наступні етапи:
- виміри і прогнозування попиту;
- сегментація ринку;
- відбір цільових сегментів ринку;
- позиціонування товару на ринку.
3. Оцінка конкурентних позицій та вибір стратегії досягнення конкурентних
переваг. Коли фірма визначилась, для кого вона працює, вона має з'ясувати, з якими
конкурентами вона працюватиме на цьому ринку і яким чином намагатиметься
отримати конкурентні переваги над ними. На цьому етапі проводять оцінку видів
конкуренції, оцінюють власні можливості, обирають напрям досягнення конкурентних
переваг і стратегію, за допомогою якої реалізовуватимуть цей напрям.
4. Розробка комплексу маркетингу. Щодо конкретних дій та заходів – це єдиний
реально дійовий етап маркетингу. Саме тому деякі фірми нехтують усіма попередніми
етапами і маркетинг зводять тільки до прийняття та реалізації конкретних рішень –
розробки маркетинг-міксу. Однак ефективність маркетинг-міксу залежить від трьох
попередніх етапів процесу управління маркетингом. На четвертому етапі фірма
приймає рішення щодо товарної політики (що виробляється), цінової політики (за
якими цінами реалізується), збутової політики (як саме і де реалізується) та
комунікаційної політики (за допомогою яких заходів формується попит і стимулюється
збут). Суттєва відмінність цього етапу від усіх попередніх у тому, що він передбачає не
тільки вироблення конкретних рішень, а практичну реалізацію розроблених заходів
(тобто продукування товарів, фізичний продаж їх за конкретними цінами, підтримку
рекламними акціями тощо).
5. Оцінка ефективності маркетингових заходів. Цей етап процесу управління
маркетингу дозволяє відділу маркетингу з'ясувати, наскільки розроблений комплекс
маркетингу дозволяє фірмі отримати очікувані результати: зіставити очікувані та
реальні обсяги реалізації, рівень прибутковості, рівень конкурентоспроможності
товарів і послуг.
Управління маркетингом передбачає комплексне вивчення маркетингової
середовища у всій повноті її виробничих і ринкових зав’язків, внутрішніх і зовнішніх
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факторів функціонування і розвитку. А це, в свою чергу, вимагає збору та обробки
інформації, дотримання логічної строгості і несуперечності суджень, необхідної
точності і повноти оцінки параметрів функціонування середовища.
Тобто, процес маркетингового управління фірмою включає низку специфічних
процедур, спрямованих на управління попитом цільових покупців, обслуговування і
комплексне задоволення потреб яких є метою її маркетингової діяльності.
Таким чином, маркетинг – це комплекс взаємопов'язаних і науково
обґрунтованих форм і методів господарювання в умовах цивілізованої ринкової
економіки, що охоплюють всі стадії руху товару, починаючи з вивчення потреб і
попиту, виробництва товарів і надання послуг різного роду, доведення їх до кінцевого
споживача і закінчуючи організацією після продажного обслуговування. Уявлення про
пріоритети, організацію діяльності компанії з урахуванням споживачів відбиваються у
різних концепціях маркетингової діяльності.
Концепції маркетингу – це ті уявлення про особливості, пріоритети
маркетингової організації бізнес-процесів, що відбивають відповідні підходи
менеджерів до побудови систем управління підприємствами.
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Сучасний етап розвитку науково-технічного прогресу економіки України
характеризується пошуком ефективних важелів та інструментів здійснення виробничогосподарської діяльності. Процеси, які відбуваються, вимагають у фармацевтичних
підприємствах швидкого та гнучкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі з
мінімальними витратами. За цих умов важливу роль набувають базові знання з
менеджменту та маркетингу у фармації, практична реалізація яких забезпечуватиме
адекватне реагування фармацевтичних підприємств на вимоги споживачів.
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Маркетингові технології здатні значно підвищити економічну ефективність діяльності
підприємства. При цьому маркетинг повинен розглядатись як один з найважливіших засобів
забезпечення прибутковості і конкурентноспроможності фірми [1]. Маркетинг як
економічний процес є діяльністю спрямованою на просування товарів від того, хто їх
виробляє до того хто їх потребує [2]. З цієї точки зору маркетинг забезпечує контакт
виробника і споживача. Разом з тим, аптека є одним із основних та заключних ланок у
фармацевтичному ланцюгу, який безпосередньо зв’язаний із споживачем. Тому вивчення
ролі маркетингу у діяльності аптеки є актуальним для аптек не в залежності від форми
власності та обсягу товарообігу.
Метою даної роботи є визначення ролі маркетингового менеджменту у
практичній фармації та підвищенні конкурентоспроможності підприємств.
Сучасні тенденції розвитку суспільства, зміни способу та стилю життя
призводять до того, що споживач став іншим. Через посилення конкуренції і появу
великого вибору аптек споживачі стають більш вимогливими. Окрім вимог до якості
товарів, споживачі прагнуть зручного розташування та графіка роботи аптеки, вищого
рівня сервісу, нижчих цін. Рівень цін залишається проблемою номер один для
більшості споживачів та фармацевтичних структур. Незважаючи на різні підходи,
щодо впливу організації на цінову політику (знижки окремим верствам населення,
сезонні знижки, дисконтні карти та ін.) бути конкурентоспроможним у ціновій
політиці не можуть малі структурні одиниці у порівнянні зі мережевими аптеками.
Проте чіткий розподіл у купівлі тільки дорогих або тільки дешевих ліків, а також
пошук аптек із знижками розмивається. Сегментація за віком також втрачає свою
ефективність. Зростає частка споживачів, яким важлива емоційна привабливість. Якщо
раніше вважалося, що об'єктом маркетингу є товари та послуги, то зараз науковці
суттєво збагатили це визначення. Так можна виділити об’єкти впливу маркетингу у
фармацевтичній галузі: товари; послуги; досвід; географічнерозташування організації;
інформація; ідеї (пропаганда здорового способу життя) [3]. Аналіз людини, її потреб,
цінностей, культури призвів до появи багатьох нових концепцій – маркетингу
взаємовідносин, гуманістичного маркетингу тощо.
Сьогодні аптечні заклади, використовуючи соціальний маркетинг, все більше
орієнтуються на доктрину фармацевтичної допомоги, що визначається як забезпечення
пацієнтів кваліфікованою, своєчасною і доступною допомогою та отримання
поміркованого прибутку. Маркетингова діяльність, побудована на соціальних
принципах, спрямована на збільшення доступності товарів, наявності можливості
вибору, кращої інформованості й обізнаності споживачів, підвищення якості життя, в
довгостроковій перспективі служить меті сталого розвитку суспільства. Для
повноцінного розвитку маркетингу у фармацевтичній галузі потрібно підтримувати не
тільки товарний, але й інформаційний обмін між потенційними учасниками ринкових
відносин. Потреба в ньому тим вище, чим більше на ринку виробників однорідних
товарів, що зменшує можливість задоволення потреб споживача а також повноцінного
виконання призначення лікаря.
Незважаючи на універсальність фундаментальних положень маркетингового
менеджменту для окремих галузей економіки, існує специфіка її застосування, чим і
пояснюється необхідність вивчення менеджменту та маркетингу адаптованого до
фармацевтичної практики. Тому при підготовці спеціалістів як на до дипломному так і
післядипломному рівні велику увагу потрібно звертати на теоретичну та практичну
підготовку дисциплін управлінсько-економічного спрямування.
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При підготовці спеціалістів націлюють на вивчення механізмів узгодження
потреб та інтересів споживачів, потреб та інтересів підприємства і потреб та інтересів
суспільства. При вивченні маркетингу фармацевти готуються до вирішенням основних
трьох питань: переконання, оскільки самолікування небезпечне для здоров’я, соціальна
практика, яка повинна спонукати звернутися до лікаря і соціальний підхід, що
передбачає поліпшення здоров’я нації загалом.
Таким чином, маркетинговий менеджмент є основою економічного розвитку
фармацевтичної організації, він змушує організацію вивчати запити споживачів,
знижувати ціни, покращувати систему обслуговування. Важливо при підготовці
спеціалістів велику увагу звертати на теоретичну та практичну підготовку з
дисципліни управлінсько-економічного спрямування,що дасть змогу оволодіти
сучасними принципами і методами управління та маркетинговими технологіями, щоб
відповідати світовим вимогам розвитку фармацевтичної галузі.
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Проблеми управління підприємством відіграють важливу роль устворенні
ринкових структур в Україні на сучасному етапі. Особливу роль у даному аспекті
покладено на функцію маркетингу, яка дасть змогу спрогнозувати обсяг необхідних
витрат, визначити потреби клієнтів і фірми, вчасно передбачати ринкові зміни,
безпосередньо вплинути на економічні показники підприємства. На сучасному етапі
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розвитку економічних відносин жодна організація не досягне бажаних результатів, не
виживе у бурхливих ринкових перетвореннях, якщо її дії не базуються на глибоких
знаннях з маркетингу та управління [4, c.413]. Тому ефективність роботи організації у
ринкових умовах прямо пропорційно залежить від якості маркетингової діяльності [3,
c.193]. Вивірені маркетингові дії забезпечують якість прийняття управлінських рішень,
перспективи розвитку організації, обсяги пропозиції та прибутковість.
Основним показником росту фармацевтичного підприємства є задоволення
потреб споживачів. Поступове зростання рівня покупної спроможності населення
України підвищує вимоги не лише до товарів, а й до сфери обслуговування. Товари та
послуги повинні повністю задовольняти потребу споживача, а послуги – відповідати
функціональному призначенню підприємства чи організації, що дасть змогу бути
конкурентоспроможними.
Конкуренція є основою економічного розвитку будь-якої організації, вона
змушує підприємця вивчати запити споживачів, оновлювати свої товари, підвищувати
їх якість, знижувати ціни, покращувати систему реалізації та обслуговування [1, с.45].
Метою роботи було встановлення та аналіз впливу маркетингових заходів
фармацевтичних роздрібних мереж на рівень та інтенсивність конкуренції в
Чернівецькій області.
Український ринок фармацевтичної продукції характеризується значною
кількістю фармацевтичних фірм, що визначає монополістичну конкуренцію.
Конкуренція в роздрібній реалізації фармації все більше загострюється, чому особливо
сприяє зниження та зміна структури споживчого попиту. До того ж на ринок все
більше виходять різні аптечні мережі. У такій ситуації малим за обсягом аптекам важко
за фінансовою міццю та управлінськими функціями конкурувати з великими
компаніями, доводиться шукати інші шляхи та інструменти конкурентної боротьби,
серед яких провідну роль займають маркетингові.
Роздрібна реалізація в Чернівецькій області характеризується великим
переплетенням малих приватних підприємств (аптек) та аптек великих
фармацевтичних мереж. Така комбінація породжує використання різних методів
конкурентної боротьби.
Одним з найефективніших засобів посилення конкурентної позиції роздрібного
підприємства, на сучасному етапі розвитку національної економіки, є формування
цінового іміджу. Аналіз методів стимулювання збуту, що використовуються
рітейлерами також говорить на користь цінових методів, що можна пояснити їх
суттєвим впливом на свідомість споживача у порівнянні з іншими методами [2, c.102].
Для цього використовують різні підходи: соціальні аптеки, пільги окремим верствам
населення, знижки від відповідної суми. Ціновий імідж підприємства формується за
рахунок багатьох факторів, зокрема структури організації, географічного розміщення
аптеки та «особливих пропозицій».
Слід зазначити, що малі організації не можуть конкурувати у ціновій політиці з
фармацевтичними мережевими фірмами. В такій мінливій економічній ситуації ринку,
коли важко вплинути на цінову політику фармацевтичних підприємств, необхідно
пропонувати, окрім широкого асортименту товару, і високий рівень обслуговування,
що є доступним для аптек різних форм власності та обсягу реалізації. Одним із таких
методів повинен бути спрямований власне на працівників аптек, а саме мотивація
праці, пов’язана із збутом товарів та виконання основних пунктів належної аптечної
практики. Це дозволяє зміцнити позиції аптек на ринку, сформувати позитивний образ
у споживачів і вигідно виділитись серед конкурентів, що, в свою чергу, є умовою
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досягнення високого рівня конкурентоспроможності фармацевтичних структур на
ринку товарів і послуг.
Отже, конкурентоспроможність підприємств являє собою одну із найважливіших
категорій ринкової економіки, яка характеризує можливості та ефективність адаптації
підприємства до умов ринкового середовища. При цьому маркетинг поступово стає
головним елементом планування діяльності організації, визначає її стратегічні цілі та
сприяє їх реалізації, формує ринкову поведінку організації, визначає потреби
споживача і створює імідж товару чи послуг на ринку.
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Особливості маркетингового менеджменту при наданні оздоровчих послуг
Дорохова Л. П., к.фарм.н., доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та
менеджменту Національного фармацевтичного університету
liudmyladorokhova@gmail.com
Гончарова Л. О., здобувач вищої освіти 3 курсу за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності
«Маркетинг» Національного фармацевтичного університету
Очевидно, що кожна людина повинна приділяти особливу увагу своєму
власному тілу, розвиваючи та підтримуючи належний його стан, підтримуючи
здоров'я, а також високий життєвий тонус. Фізичні вправи, ігри, прогулянки та інші
види рухової діяльності відіграють в цьому надзвичайно важливу роль. Вони мають
значний компенсуючий, адаптаційний ефект та ресурс, що захищає здоров’я від
всіляких негативних впливів іноді дуже несприятливого навколишнього середовища. В
свою чергу, стан організму в певному ступені залежить від м'язової, фізичної
активності, оптимальних фізичних навантажень. Якщо ця фізична активність
здійснюється систематично, регулярно, дозовано та раціонально, то вона дуже сприяє
поліпшенню структури та функцій різних органів та систем організму. Практика
фізичних вправ у різних формах, для підтримки гарного фізичного стану, не вимагає
спеціальних спортивних здібностей, навичок та особливих умінь. Необхідно лише при
плануванні фітнес-програм враховувати загальний стан організму людини. Він
визначає, серед іншого, види та тривалість фізичних вправ, їх обсяг і складність,
швидкість відновлення.
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Одним з важливих питань, що постають в процесі маркетингового менеджменту
будь яких послуг, в тому числі, оздоровчих, є вплив якості обслуговування (та окремих
її складових) на лояльність клієнтів, з огляду на різні категорії відвідувачів спортивнооздоровчих, фітнес та велнес закладів, їх вік, загальний стан здоров’я, цілі занять,
матеріальний та суспільний стан тощо. Цілком очевидно, що з покращенням
споживання будь якого товару чи послуги потреби споживачів постійно змінюються.
Проте дослідження ринку оздоровчих послуг в Україні, зокрема, в Харкові, показали
недостатність
розуміння та усвідомлення менеджментом спортивно-оздоровчих
закладів наявності суттєвого впливу якості послуг та задоволеності на лояльність
клієнтів до них на різних етапах споживання. Необхідні більш детальні дослідження
впливу якості послуг та задоволеності ними на лояльність клієнтів серед початківців та
досвідчених клієнтів оздоровчо-спортивних центрів.
Виявляється, що якість обслуговування послідовно впливає на загальне
задоволення в обох групах клієнтів. Однак якість обслуговування є основним фактором
лояльності лише для споживачів-початківців. З іншого боку загальне задоволення є
основним фактором майбутньої поведінки споживачів, при цьому його вплив значно
вище серед більш досвідчених, постійних, зі стажем клієнтів. Тому необхіднє більш
цілеспрямованє та детальне розуміння того, як розвиваються якість та задоволення, яке
їх причинно-наслідковє співвідношення та частка впливу на збереження клієнтів на
різних етапах споживання оздоровчих послуг.
Також в ряді досліджень відзначається відчутний вплив глибини та
різноманітності асортименту послуг спортивно-оздоровчого закладу фізичної культури
на загальну його привабливість. При цьому зазвичай розглядаються три основні види
спортивно-оздоровчіх закладів, а саме: такі, які спрямовані на досягнення спеціальних
цілей (завдань) - оздоровчі та фітнес-центри, вузькоспрямовані (часто, одноразові за
відвідуваннями) – тенісні та бадмінтонні корти, гольф поля, басейни, а також
багатоцільові лікувально-відновлюючі (спа, термальні, з використанням додаткових
природних оздоровчих компонентів). Виявляється, що ці три різновиди спортивнооздоровчих установ суттєво відрізняються за тим, яки чинники та механізми,
конкурентні переваги вирішально впливають на лояльність та сприйняття них
відвідувачами, що слід враховувати для збереження клієнтів на кожному типі об'єктів
подібного спрямування.
Важливим науково-практичним завданням є поглиблене вивчення та об’єктивний
аналіз очікувань клієнтів фітнес-центрів стосовно різних аспектів обслуговування в
контексті різноманітних груп клієнтів, які визначаються своїми специфічними
соціально-демографічними, мотиваційними, фізіологічними та психологічними
чинниками. Ряд досліджень, особливо в високорозвинутих країнах, продемонстрували,
як фізична активність людей похилого віку сприяє їх довготривалій фізичній
працездатності, зміцненню здоров'я та подовженню часових термінів їх активного
суспільного, економічного та соціального життя. Наявний тісний, прямий та
безпосередній зв'язок між фізичною активністю та фактичними функціональними
можливостями і здоров'ям. Зокрема, це стосується поліпшення фізикофункціонального стану організму та здоров'я літньої групи населення при заняттях у
водних програмах (аква, гідротерапії). Такі фітнес процедури та спеціальні вправи
досить ефективні для зміцнення фізичного та психологічного стану і самопочуття
людей похилого віку, а також до самосприйняття ними власного здоров'я та здатності
виконувати різні види діяльністі в повсякденному житті.
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Суттєве місце в менеджменті оздоровчих фізкультурних послуг посідають
питання вдосконалення, вироблення та втілення сучасного комуникативного стилю
роботи персоналу, тренерів та інструкторів клієнтів фітнес та оздоровчих клубів.
Постійний розвиток та покращання навиків спілкування співробітників спортивно та
фізкультурно оздоровчих закладів і установ слід розглядати як один з
найефективніших інструментів для залучення та утримання клієнтів.
Взагалі адекватний стиль спілкування є важливим елементом будь-яких
сервісних послуг, в тому числі у фітнес індустріїї та оздоровчих спортивних закладах.
Бізнес ефект від правильно визначеного комунікативного стилю є дуже відчутним.
Дружній, зацікавлений та партнерський стиль спілкування має значний позитивний
вплив на регулярність відвідуванння занять клієнтами, тривалість періодів занять
(придбання довгострокових абонементів з кількома послугами), таким чином зростає
економічна ефективність роботи тренерського та іншого персоналу. Практичні
дослідження показали, що тренери з агресивним та наполегливим стилем спілкування
забезпечували найвищі та підтримувані показники відвідуваності. Заняття, що
проводяться тренерами, які спілкуються позитивно, відвідують більше клієнтів, і
протягом більш тривалого часу. Відповідно, ясно та чітко донесені до відвідувача
встановлені цілі та пояснення вмісту тренувальних занять прямо впливають на
повторну відвідуваність та збереження клієнтів. Самі оздоровчі групи з розширеним
обсягом спілкування характеризуються сильнішою груповою згуртованістю, де
користні і позитивні соціальні відносини можуть розвиватися легше. Саме тому
розвиток навичок спілкування тренерів може розглядатися як ефективний інструмент
для фітнес-клубів для утримання клієнтів.
Однією з важливих складових обслуговування в усіх оздоровчих закладах можна
вважати завнішній вигляд персоналу. Особливо це вірно для закладів, які пропонують
населенню масові оздовочо-фізкультурні та аматорсько-спортивні послуги та розваги.
Зрозуміло, що навіть на інтуітивному рівні кожна людина усвідомлює та відчуває
наявний зв'язок між зовнішнім виглядом та припущеннями про стан здоров'я і фізичні
можливості. Однак ці припущення особливо важливі в процесі соціальної взаємодії. В
цьому випадку використовується поняття "тілесного капіталу", тобто особливого роду
специфічної цінності, породженої позитивною зовнішністю, візуальною привабливістю
та гарними фізичними можливостями. Таким чином гарний фізичний вигляд тренера,
як і інших співробітників взагалі, дуже позитивно впливає на їх взаємодію з
відвідувачами, імідж самого закладу обслуговування, породжує довіру з боку клієнтів
та формує їх прихільність до даного оздоровчого закладу, як такого, в цілому.
Розглядаючи особливості послуг в сфері оздоровчої фізичної культури, їх
менеджмент, серед іншого слід звернути увагу на небезпечність неналежним чином
розроблених програм та послуг. Адже вони можуть збільшити ризик отримання травм і
несприятливих результатів щодо здоров'я. Тому виникає необхідність відповідного
навчання і підготовки менеджерів фітнес-центрів для забезпечення надання та
ророблення саме безпечних, а бажано корисних для кожного конкретного відвідувача,
персоналізованих послуг. Як очевидно, фітнес послуги є важливою складовою
національної профілактичної політики України в галузі охорони здоров'я, проти
шкідливих звичок, ожиріння, сердцево-судинних захворювань, малорухливого способу
життя, різноманітних стресів, інших факторів ризику для стану здоров'я населення.
Однак неправильно розроблені програми та послуги можуть збільшити ризик
отримання травм, інших негативних наслідків для здоров'я. Тому важливого значення
набуває комплексний менеджмент ризиків в галузі фітнес-індустрії. Відповідний огляд
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практик управління ризиками в оздоровчих закладах провідних розвинутих країн
показав необхідність навчання та підготовки менеджерів охороні здоров’я та фітнесіндустрії в рамках комплексних програм з управління ризиками в оздоровчих закладах
для забезпечення надання якісних і безпечних послуг з мінімальними ризиками шкоди
для здоров’я, страхової, юридичної відповідальності.
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Дослідження поведінки клієнтів є підґрунтям формування та розвитку
маркетингової концепції виробничо-комерційної діяльності суб’єктів господарювання.
Аналіз чинників, що впливають на поведінські аспекти, розуміння механізму
формування їх поведінкової реакції дозволяють здійснювати її моделювання,
використовувати для впливу раціональні маркетингові інструменти [1-3].
Вищезазначене обумовлює актуальність досліджень, спрямованих на вивчення
поведінки клієнтів аптеки, пошук засобів впливу на них за рахунок розуміння
зовнішніх і внутрішніх чинників, що формують поведінку індивідуальних споживачів.
З метою визначення релевантних факторів, які чинять вплив на поведінку клієнтів
аптеки, проведено маркетингове дослідження, у якому прийняли участь 110 клієнтів аптеки.
Контингент опитаних складають особи різного віку (переважна більшість - віком від 31 до
40 років (35,0%)), статі (82,3 % жінки), соціального стану та родом занять (основну частку
склали підприємці (31,0 %) та студенти (26,0 %)). Під час дослідження клієнтам аптеки було
запропоновано оцінити такі фактори, як оформлення торгового залу, наявність труднощів у
знаходженні потрібного лікарського засобу на вітрині; переваги придбання ліків
безпосередньо в даній аптеці; фактори, що свідчать про якість обслуговування
працівниками аптеки та їх ставлення до клієнтів. На підставі опрацювання результатів
виявлено закономірності в оцінках вищенаведених факторів, визначено додаткові фактори
стимулювання збуту, а також профілі груп клієнтів, для яких є важливими ті чи інші
фактори. Для визначення парних взаємозв’язків між факторами впливу проведено
кореляційний аналіз. Для оцінки сили взаємозалежності використано непараметричний
коефіцієнт кореляції Гамма. Природу залежностей, що знайдено, досліджували за
допомогою таблиць спряженості показників, для яких визначали значущість розбіжностей
отриманих частот.
Встановлено, що найбільша кореляція спостерігається між показниками «зручне
розташування товару» та «планування торгового залу». Більшість клієнтів (69,1%)
звертає увагу саме на планування залу аптеки, не зважаючи на розміщення товару на
вітрині, в той час як 13,6% складають ті, хто оцінює тільки вітрини, не звертаючи уваги
на планування приміщення, це приблизно стільки ж, скільки й тих, хто бере до уваги
обидва фактори (10,9%). Таким чином, можемо зробити висновок про значущий зв'язок
між оцінками розташування товару на вітрині та зручності планування торгового залу,
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що свідчить про важливість планування залу для відвідувачів. Встановлено, що
найбільш вагомою характеристикою торгового залу є естетичне, акуратне розміщення
товару на вітрині, яке асоціюється з приємним освітленням, кольоровим, музичним
оформленням торгового залу, приємним ароматом, оптимальним мікрокліматом. На
наступному етапі для виявлення множинних зв’язків між фактором «планування торгового
залу» та іншими групами критеріїв оцінки аптеки проведено логлінійний аналіз в таблицях
спряженості цих показників, що дозволив виділити окремі фактори та їх комбінації, що
можуть впливати чи асоціюватися з оцінкою планування торгового залу. Визначено, що такі
чинники як «культура обслуговування» та «настрій фармацевта», «інформаційна робота та
консультативні послуги», «кваліфіковане, якісне та швидке обслуговування» та «широкий
асортимент» доцільно розглядати як такі, що впливають та тісно асоційовані із фактором
«планування торгового залу». Вищезазначене дозволяє припустити, що акцентування уваги
на указаних факторах є засобом підвищення обсягів реалізації аптеки.
Результати аналізу свідчать, що планування торгового залу не є визначальним
(чи єдиним) для достатньо помітної групи клієнтів (близько 38%), що обумовлює
необхідність аналізу інших факторів. З цією метою було розглянуто структуру
клієнтських вподобань та характеристик, за якою відвідувачів аптеки було розділено на
дві групи. Перша група – це клієнти, для яких визначальним фактором впливу є зручне
планування торгового залу аптеки, друга – ті, для кого вирішальними є інші фактори.
Для отримання опису профілів цих груп застосовано розвідувальні методи аналізу
даних, з яких найбільш дієвим виявився метод дерева класифікації. Застосування цього
методу дозволило отримати загальну картину клієнтських вподобань у вигляді
ієрархічної структури, що складається з вузлів прийняття рішень на основі оцінки
значень певних змінних для прогнозування результуючого значення. Для побудови
отриманого деревовидного алгоритму застосовано метод дискримінантного
одновимірного гілкування для номінальних та порядкових змінних із правилом
зупинки за методом FACT із часткою некласифікованих спостережень не менше ніж
2%. Детальний аналіз структури дерева класифікації дозволив сформулювати наступні
риси, притаманні досліджуваним групам клієнтів. Зокрема, першу групу склали
клієнти, для яких визначальним фактором окрім планування торгового залу є широкий
асортимент аптеки, добре організована інформаційна робота та наявність
консультативних послуг, а також загальний професіоналізм та доскональне знання
товару працівниками аптеки. Також до цієї групи ввійшли чоловіки, що є
службовцями, підприємцями, викладачами чи студентами або безробітними; жінки, які
найбільше цінують якість, швидкість та кваліфіковане обслуговування, низькі ціни в
аптеці, звертають увагу на поведінку фармацевта. Другу групу склали клієнти, для
яких визначальними є інші фактори, і такими є підприємці, для яких важливий
широкий асортимент даної аптеки; чоловіки, для яких важливим є добре організована
робота аптеки та наявність консультативних послуг, а також зовнішній вигляд
фармацевта; жінки, для яких не є головними визначальними факторами низький рівень
цін в аптеці та швидкість, кваліфікація та якість обслуговування.
Встановлено, що найвагомішим показником з тих, що розділяє клієнтів на два
класи, є низький рівень цін в аптеці; дуже високий рівень важливості мають загальний
професіоналізм і доскональне знання товару персоналом; дещо нижчий – соціальне
становище та оцінки культури та професійного рівня фармацевта; середні ранги
належать таким факторам як зовнішній вигляд фармацевта, кваліфікація, якість та
швидкість обслуговування; найменшу важливість для класифікації з усіх предикторів
має широта асортименту аптеки.
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Таким чином, зручне планування торгового залу і розміщення товару на
вітринах є фактором формування лояльності до аптеки для більшості клієнтів. Інші
групи клієнтів в залежності від статі та соціального становища можуть бути про
стимульованими, в першу чергу, такими факторами як імідж, загальне враження, що
справляє фармацевт. Крім того, до факторів, що впливають на поведінку клієнтів
незалежно від їх приналежності до групи, належать: покращення інформаційної роботи
та надання консультативних послуг, підвищення кваліфікації персоналу, якості та
швидкості обслуговування. Ці можливості повинні розглядатися паралельно із іншими
маркетинговими заходами для підсилення їх ефективності.
Висновки. Виявлено закономірності в оцінках факторів, які впливають на
поведінку клієнтів при виборі аптечного закладу, на прикладі планування торгового
залу, кваліфікації персоналу, швидкості та якості обслуговування тощо.
Розглянуто структуру клієнтських вподобань та характеристик, за якою серед
клієнтів аптеки було виокремлено дві групи: клієнти, для яких визначальним фактором
впливу є зручне планування торгового залу аптеки, та ті, для кого вирішальними є інші
фактори. Доведено, що акцентуючи увагу на зручному для покупців плануванні
торгового залу і розміщенні товару на вітринах, аптека активує фактори стимулювання
збуту, що є основними для більшості клієнтів.
Використана література:
1. Гаркавенко, С. С. Маркетинг: підручник / С. С. Гаркавенко. – 7-е вид. – К. :
Лібра, 2010. – 720 с.
2. Карпенко, Н. В. Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному
управлінні маркетинговою діяльністю підприємства: монографія / Н. В. Карпенко, Н. І.
Яловега. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 278 с.
3.Максименко, А. О. Споживча поведінка: концептуалізація поняття та чинники,
що її детермінують / А. О. Максименко // Соціальні технології : актуальні проблеми
теорії та практики : менеджмент, маркетинг, підприємництво [міжвузівський зб. наук.
праць]. – Запоріжжя, 2010. − № 44. − С. 140-145.

Аналіз сучасних підходів до управління товарним асортиментом аптечних
підприємств
Жадько С.В., к.ф.н., доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та
менеджменту Національного фармацевтичного університету
svzhadkoparm@gmail.com
Губахіна О.А., магістр спеціальності «Маркетинг» Національного
фармацевтичного університету
Тенденції розвитку українського аптечного бізнесу включають збільшення
обсягів аптечних продажів у грошових і натуральних показниках; збільшення кількості
аптек при скороченні кількості аптечних пунктів; консолідацію і укрупнення аптечних
мереж; збільшення ролі мегамереж. За таких умов рівень і гострота конкуренції між
суб’єктами господарювання буде зростати і аптечним підприємствам слід приділяти
все більше уваги пошуку і розвитку довгострокових конкурентних переваг, які не
можуть моментального копіюватися конкурентами. Загострення конкурентної
боротьби за лідируюче положення на роздрібному фармацевтичному ринку вимагає від
аптечних підприємств швидкого форматування поточної діяльності відповідно до
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сучасних технологій управління асортиментом. Однією із сучасних технологій
управління асортиментом є категорійний менеджмент, при якому товарні категорії
формуються за певними ознаками і споживчими властивостями. Категорійний
менеджмент спрямований на забезпечення максимальних показників прибутковості
аптечного підприємства відповідно до потреб споживачів. Такий підхід дозволяє
досягти кращих результатів діяльності аптечного підприємства, оскільки враховує
фактори, що впливають на реалізацію лікарських засобів (ЛЗ) в межах конкретної
товарної категорії [2]. Цілями категорійного менеджменту є максимальне задоволення
потреб споживачів, а також підвищення ефективності співпраці між дистриб'юторами
ЛЗ і аптечним підприємством, оскільки використання категорійного менеджменту
часто призводить до зміни структури закупівель і продажів аптечного підприємства.
До основних завдань, які вирішує категорійний менеджмент, відносять виоблення
чіткої асортиментної політики; оптимізацію всього ланцюжка товароруху; аналіз
впливу різних груп товарів одна на одну.
Згідно з теорією категорійного менеджменту, виділяють п’ять видів
асортиментних груп товарів:
1. Група товарів, які користуються стабільним попитом.
2. Група товарів, які забезпечують великий обсяг продажів.
3. Група товарів з великою часткою у сукупному маржинальному доході з
високим рівнем торговельної надбавки.
4. Група товарів, що включає дорогі («престижні») товари.
5. Група товарів, що утримує покупців (товари з низькою ціною) [3].
В аптечному підприємстві повинні бути визначені всі п’ять видів категорій товару
і до кожної з них застосований індивідуальний підхід щодо управління асортиментом з
урахуванням мети і призначення товарної категорії.
Процес категорійного менеджменту включає такі етапи:
• визначення товарних категорій та їх внутрішньої структури, а також основних
ознак, за якими будуть згруповані товари аптечного асортименту (наприклад, за
приналежністю до ЛЗ, виробів медичного призначення або спеціальних харчових
добавок (СХД), АТС-класифікацією та ін.);
• визначення показників для дослідження товарної категорії: обсяг продажів,
кількість торгових найменувань, маржинальний прибуток асортиментної групи та ін.;
• визначення ролі кожної товарної категорії відповідно до її впливу на досягнення
цілей аптечного підприємства;
• вивчення попиту на товари кожної товарної категорії, аналіз її структури і
визначення можливих змін при роботі з її асортиментом в майбутньому;
• оптимізація за категоріями всього ланцюжка товароруху від закупівлі і
формування товарних запасів до безпосередньо продажів;
• вироблення чіткої асортиментної політики та періодичне внесення в неї
коректив залежно від ринкової ситуації [3].
При аналізі асортименту товарів певної товарної категорії слід приділяти увагу
вивченню структури продажів, основними об’єктами такого аналізу можуть бути:
динаміка обсягу продажів і маржиналий дохід за кожною товарною категорією;
середня сума покупки і кількість покупок; структура чеків; АВС-аналіз за обсягом
продажів у грошових і натуральних показниках; XYZ-аналіз; аналіз ефективності
використання торгових площ; визначення швидкості руху ЛЗ, стійкості асортименту,
конкурентоспроможності окремих ЛЗ [2].
За даними маркетингових дослідних компаній, останнім часом спостерігається
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тенденція до зростання важливості парафармацевтичних товарів в обсягу продажів як
окремих аптек, так і на фармацевтичному ринку в цілому [1]. Так, за період з I кв. 2015
р. по II кв. 2018 р. їх частка у загальному обсязі ринку збільшилася з 3,4 до 4,8 % у
грошовому вираженні. За підсумками I півріччя 2018 р. частка СХД склала 5 % [1]. Це
пов'язано з тим, що деякі ЛЗ перереєстровуються як СХД, оскільки для них процедура
допуску на ринок є значно простішою, при цьому значно менше регуляторних вимог
до просування і реклами.
Отже, для ефективного функціонування аптек доцільним є розширення
асортименту парафармацевтичної продукції, зокрема СХД. Причини використання в
асортименті аптеки товарів даної групи включають можливість задоволення потреб
широкого кола споживачів, необхідність розширення асортименту, підвищення
конкурентоспроможності і покращення іміджу аптеки. Негативними моментами,
пов’язаними з реалізацією СХД в аптеці, є недостатнє інформування споживачів про
дані товари, недовіра до СХД з боку частини споживачів, нестабільний попит.
Використана література:
1. Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2018 г.: Helicopter View №
28 (1149) 23 июля 2018 г. URL: https://www.apteka.ua/article/464478 (Дата звертання
11.09.2018).)
2. Лысак Ю. Управление товарным ассортиментом в аптеке. Аптека. 2008. №
654 (33). С. 32-33.
3. Лысак Ю. Чтобы увеличить - надо поделить! Управление ассортиментом аптеки
по принципу категорийного менеджмента. Аптека. -2008.- № 656 (35). -С. 32-33.

Аналіз тенденцій маркетингової діяльності зарубіжної фармацевтичної
компанії в Україні
Жадько С.В., к.ф.н., доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та
менеджменту Національного фармацевтичного університету
svzhadkopharm@gmail.com
Головченко В.О., здобувач вищої освіти 2 курсу спеціальності «Маркетинг»
(магістр) Національного фармацевтичного університету
Ефективна маркетингова діяльність на фармацевтичному ринку потребує
проведення маркетингових досліджень, глибокої аналітичної роботи щодо усіх
елементів комплексу маркетингу, розробки і втілення ефективних маркетингових
заходів відповідно до загальної стратегії компанії.
Метою роботи є аналіз складових маркетингової діяльності фармацевтичної
компанії Stada в Україні з подальшою розробкою пропозицій щодо її удосконалення.
Stada Arzneimittel AG – міжнародна фармацевтична компанія зі штаб-квартирою
в Bad Vilbel (Німеччина), бізнес-модель якої орієнтована на ринки охорони здоров'я і
яка має представництва у понад 30 країнах світу. Stada є одним із провідних
виробників генеричних лікарських засобів у світі з сильними позиціями у Європі і
лідируючою позицією у Німеччині. Найважливішими ринками компанії є Німеччина,
Російська Федерація, Італія, Бельгія і Великобританія. Експорт продукції здійснюється
у понад 80 країн світу Центральної і Східної Європи, Азії і Тихоокеанського регіону.
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Нами проведено аналіз структури товарного портфеля й АВС-аналіз продажів
фармацевтичної компанії Stada на роздрібному сегменті фармацевтичного ринку
України. Товарний портфель компанії Stada в Україні нараховує понад 140
асортиментних
позицій
лікарських
засобів
найбільш
популярних
фармакотерапевтичних груп і парафармацевтичних товарів. Річний обсяг продажів
фармацевтичної компанії Stada на роздрібному сегменті фармацевтичного ринку
України становить близько 12 млн уп. на суму понад 862,1 млн. грн. Діапазон
роздрібних цін складає від 10,96 грн (Глюкоза, розчин для інфузій 5 % 500 мл) до
2455,64 грн за уп. (Метилергобревін, розчин для ін’єкцій, 0,2 мг/мл амп. 1 мл, №50).
Середньозважена ринкова ціна становить 71,74 грн. за упаковку.
Лідерами за обсягами продажів у натуральних показниках є мазі Левомеколь
(1,162 млн. уп.), Синафлан (629,7 тис. уп.), Гепаринова мазь (577,3 тис. уп.), Оксолін
(489,4 тис. уп.), лінімент Синтоміцин (455,3 тис. уп.). Найбільші обсяги продажів у
грошових показниках мають такі продукти компанії: Гексикон®, супозиторії №10 (41,3
млн грн); Мексиприм®, розчин для ін’єкцій 50 мг/мл ампули 2 мл №10 (39,8 млн уп.);
Проктозан® Нео, супозиторії №10 (39,5 млн уп.); Інгавірин®, капсули 90 мг №7 (38,9
млн уп.). Найбільш поширеними в аптечній мережі (наявні в асортименті понад 90%
роздрібних аптечних закладів України) є лікарські засоби Гідрокортизон, мазь 10 г;
лінімент Синтоміцин 25 г і мазь Гіоксизон 10 г. У той же час, 54 асортиментні позиції
(а це понад 38 % найменувань продукції компанії) наявні в асортименті менше 20 %
роздрібних аптечних точок, що може зменшувати фізичну доступність населення до
даних лікарських засобів.
За даними компанії «Proxima Research», у структурі візитів медичних
представників компанії Stada до фахівців охорони здоров’я у 2013 р. переважали візити
до лікарів (69%), значно меншою була частка візитів до фармацевтичних працівників
(31%). У 2016 р. це співвідношення становило вже 48 і 52%, тобто акцент промоційної
активності змістився у бік фармацевтичних працівників. За даними моніторингу
фармацевтичного ринку у 12 крупних містах України, кількість візитів медичних
представників компанії Stada до лікарів зменшилась на 22%, тоді як до
фармацевтичних працівників зросла на 89%. У цей період компанія також значно
збільшила витрати на телевізійну рекламу (з 20 млн грн. до 68 млн грн).
Середньозважена вартість упаковки лікарських засобів зросла на 143% (з 57 грн до 132
грн). Кількість призначень лікарських засобів компанії Stada лікарями порівняно з
першим півріччям 2013 р. зросла на 66% і становила у першому півріччі 2016 р. 900
тис. призначень. Обсяг продажів на роздрібному сегменті фармацевтичного ринку зріс
за вказаний період на 12%.
Нами проведено SWOT-аналіз маркетингової діяльності фармацевтичної
компанії Stada в Україні та проаналізовані загальні тенденції управління
маркетинговою діяльністю. Так, сильними сторонами компанії є досить високий імідж
країни виробника і компанії виробника серед фахівців охорони здоров’я і населення
України; значні досягнення компанії у сфері соціальної відповідальності; широкий
асортимент лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп. Виявлені такі
тенденції управління маркетинговою діяльністю компанії: зростання промоційної
активності; перенаправлення зусиль щодо просування лікарських засобів з аудиторії
лікарів на аптечний сегмент; посилення рекламної активності, спрямованої на кінцевих
споживачів; більш чітке визначення і відбір цільових аудиторій для просування
продукції; зосередження промоційних зусиль на найбільш перспективних продуктах.
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Дослідження ефективності маркетингових комунікацій на підприємстві
Запорожець Г.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і
адміністрування Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова
hanna.zaporozhets@ukr.net
Прилуцька А.В., здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності «Менеджмент
організацій» Харківського національного університету міського господарства імені
О.М. Бекетова
Посилення конкуренції на світовому ринку спонукає підприємства витрачати
багато зусиль та коштів на просування виготовлених товарів. У реалізації цього
завдання велика роль належить комунікативній політиці, яка забезпечує ефективні
зв’язки підприємств зі споживачами, конкурентами, посередниками, постачальниками
тощо. Розвиток науки, техніки та технологій дає змогу зробити значний крок у
реалізації комунікативної політики. З’являється можливість широкого використання
радіо, телебачення, комп’ютерних технологій, телефонного зв’язку для передання
інформації. Завдяки цьому маркетингові комунікації стають ефективнішими,
зрозумілими як для окремого індивідуума, так і для суспільства в цілому. Оптимальне
поєднання складових комплексу маркетингових комунікацій сприяє налагодженню
більш тісних зв’язків із суб’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства.
Метою даної роботи є дослідження теоретичних основ формування
комунікативної політики підприємства та розробка практичних рекомендацій щодо
вибору складових комунікаційного комплексу з урахуванням їхнього впливу на
ефективність збутової діяльності підприємства.
Створюючи або просто продаючи продукцію, підприємству, у першу чергу,
необхідно встановити взаємозв’язок з усіма цільовими ринками, забезпечити діючу
комунікацію зі споживачами, посередниками й іншими ринковими партнерами. Такий
вплив на ринок дозволить визначити не тільки потреби цільової аудиторії, але й
можливі методи їх найбільш ефективного задоволення [11].
Об’єктом дослідження й розробки комунікативної політики підприємства є
маркетингові комунікації, під якими розуміють систематично комбіноване
використання сукупності інформаційних зв’язків – від пошуку ринкової інформації,
вибору місії підприємства, ринкового сегмента, каналів збуту, визначення
оптимальних умов по реалізації продукції до власної реклами й створення позитивного
образу підприємства і його діяльності [14].
Ефективність маркетингових комунікацій багато в чому визначається
використанням оптимальних засобів передачі споживачеві інформації про якість,
надійність і статус продукції
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що комунікаційна
політика в умовах ринкової економіки охоплює весь цикл відтворювального процесу,
включаючи виявлення й формування потреби в товарах, заміщення застарілих видів
товарів і виробництво нових, стимулювання їхнього збуту. Отже, дуже важливо
зробити правильний вибір, визначити й скорегувати стратегію комунікаційної політики
з метою прискорення товарообігу, по розміру якого можна судити про рух товарів від
виробника до споживача. Комунікаційна політика стає ключовою ланкою в системі
маркетингової діяльності підприємства й вимагає всебічного дослідження її сутності,
змісту, інструментів для формування стратегії комплексного впливу всіх засобів
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маркетингових комунікацій на цільовий ринок, що дозволить одержати найбільший
ефект і забезпечити досягнення цілей підприємства з мінімальними витратами.
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Складні умови ринкової економіки в Україні, загострення конкурентної
боротьби, нестабільність політичної ситуації вимагають вітчизняні підприємства
кардинально змінювати методи управління. Важливим є удосконалення технології
управління, що дозволяє досягти бажаних результатів та поставлених цілей.
Необхідною є орієнтація системи менеджменту на ринкові умови господарювання,
здатність швидко й гнучко реагувати на зміни у навколишньому середовищі та
всередині підприємства. Це зумовлює тенденції щодо формування технології
управління на маркетингових засадах, що спонукає керівників підприємств до
використання відповідного інструментарію в управлінні. Але у багатьох керівників і
спеціалістів підприємств розуміння маркетингу обмежується сукупністю засобів
стимулювання збуту та реклами. Отже, тема дослідження, що присвячена
удосконаленню технології управління підприємством на основі маркетингового
підходу, є своєчасною та актуальною.
Проблемами організації ефективного управління підприємством на основі
маркетингового підходу займалося багато вчених-економістів, серед яких Примак Т.О.,
Голубкова Є.М., Королько В.Г., Крилов І.В. та інші [1-5]. Але й дотепер не існує
універсальних правил, дотримуючись яких можна було б забезпечити ефективне
просування вітчизняних товарів на світові ринки.
За допомогою управлінських технологій здійснюється процес розробки та
реалізації управлінських рішень, які мають бути спрямовані на досягнення
запланованої мети організації. Дані технології включають методи і засоби збору та
обробки інформації, прийоми ефективного впливу на персонал, принципи, закони та
закономірності організації і управління, системи контролю. Таким чином, під
технологією управління у межах виконуваного дослідження пропонується розуміти
структуровану сукупність операцій, що утворюють взаємопов’язані управлінські
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процедури, спрямовані на здійснення функцій управління та досягнення цілей із
використанням спеціальних методів, прийомів, засобів та інструментів.
Незважаючи на численні наукові публікації, питання використання
маркетингового підходу до управління підприємствами висвітлено недостатньо.
Особливої уваги вимагає обґрунтування необхідності використання комплексного
маркетингового підходу до управління, що дає змогу максимально швидко зрозуміти
потреби клієнта та знайти оптимальне рішення для задоволення цих потреб.
Маркетинговий підхід до удосконалення технології управління фармацевтичним
підприємством, це, оснований на аналізі тенденцій розвитку ринку, процес
спрямування зусиль на побудову довгострокових партнерських відносин з клієнтами з
метою ефективного задоволення існуючих і виникаючих потреб, наявних і
потенційних клієнтів та отримання оптимального прибутку від продажі
запропонованих їм продуктів і послуг.
Сьогодні для підприємств значно змінюються умови щодо управління при
переході від орієнтації на виробництво до орієнтації на маркетинг. Динамічні зміни
ситуації на ринку можна та необхідно зустрічати, володіючи інструментарієм
маркетингу, який спрямований на досягнення поставленої мети.
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Редько О.Ю., здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності «Менеджмент
організацій» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Аналіз є невід'ємною роботою менеджерів у процесі прийняття управлінських
рішень, планування, організації, контролю і стимулювання. Аналіз покликаний
підвищити вірогідність облікової інформації, об'єктивно, раціонально і реально
представити протікання процесів і отриманих результатів. Стратегічний аналіз є
основним етапом в процесі розробки стратегії підприємства, він є головним елементом,
тому що дає найважливішу інформацію та допомагає обрати необхідну стратегію. Вже
базуючись на результатах стратегічного аналізу обирається необхідна стратегія.
В теперішній час одним з інструментів, який найбільш часто використовується у
стратегічному менеджменті, є портфельний аналіз. З його допомогою керівництво
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підприємства виділяє і оцінює свою господарську діяльність з метою вкладення коштів
в більш прибуткові або перспективні її напрямки і скорочення.
В процесі стратегічного аналізу порівнюються цілі та результати досліджень
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, визначають розрив
між ними. За допомогою методів стратегічного аналізу формуються різні варіанти
стратегії. Перед тим як шукати інформацію, фірма повинна визначити коло питань по
кожному з важливих елементів внутрішнього та зовнішнього середовища [1].
Аналіз середовища організації – це процес визначення критично важливих
елементів зовнішнього і внутрішнього середовища, які можуть вплинути на здатності
фірми в досягненні своїх цілей. У процесі стратегічного аналізу порівнюються мета і
результати досліджень факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства,
визначають розрив між ними. За допомогою методів стратегічного аналізу формуються
різні варіанти стратегії. Перед тим як шукати інформацію, фірма повинна визначити
коло питань по кожному з важливих елементів внутрішнього і зовнішнього
середовища.
Мета портфельного аналізу – оцінка набору стратегічних зон бізнесу (або
товарно-ринкових можливостей) підприємства за рамками його діяльності і винесення
остаточного рішення: потрібно чи ні змінювати кордони свого бізнес-портфеля завдяки
диверсифікації.
В цілому портфельний аналіз можливо представити у вигляді логічної
послідовності прийняття рішень, яка складається з наступних взаємопов’язаних між
собою процесів (рис. 1) [2, с. 41].

Рис. 1 – Схема процесу портфельного аналізу

165

Усі складові стратегічного портфеля підприємства (напрямки діяльності) повинні
бути збалансованими, взаємодоповнюючими або забезпечуючими отримання
синергічного ефекту і найкращим чином використовувати весь стратегічний потенціал
– ресурси, процеси, навички, вміння, організаційні можливості та здатність для
вдосконалення.
Оскільки підприємство працює в мінливому зовнішньому середовищі, то
політичний і комерційний ризик для нього – категорія об'єктивна. Передбачити
виникнення погроз з боку зовнішнього середовища і перебороти виниклі труднощі з
найменшим ризиком можна лише на основі об'єктивного аналізу.
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На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України для підвищення
ефективності функціонування системи фармацевтичного забезпечення населення
необхідно впроваджувати стратегії маркетингу для оптимального виробництва та
застосування лікарських засобів (ЛЗ). При цьому досить важливою є проблема
підтримки вітчизняного виробника ЛЗ як основного з факторів ринкової конкуренції та
складової системи соціальної безпеки країни. Необхідно зазначити, що підвищення
фізичної доступності ЛЗ за рахунок виробництва вітчизняних ЛЗ дає можливість
державі поступово вирішувати проблему імпортозаміщення ліків. В Україні одним із
ключових елементів фізичної доступності є Державний реєстр ЛЗ, в якому
представлені відомості про ЛЗ, дозволені для виробництва і застосування в країні.
Таким чином, враховуючи соціально-економічну кризу та нестабільну ситуацію на
ринку валют в Україні актуальним є наукове обґрунтуванням загальних тенденцій
показника фізичної доступності ліків.
У зв’язку з вищезазначеним метою нашого дослідження став аналіз даних
державного реєстру ЛЗ методом пропорційності. Для досягнення поставленої мети
нами були використані методи оцінки локалізації та концентрації виробників
(вітчизняних та іноземних) ЛЗ, а також груп ЛЗ, які зареєстровані в Україні та входять
до у Державного реєстру ЛЗ станом на 29.09.2018р. Необхідно відмітити, що сутність
методу аналізу пропорційності полягає в можливості об’єктивно виявити
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сконцентрованість окремого виробника ЛЗ або локалізацію окремої групи ЛЗ на
загальну структуру виробництва, за допомогою співвідношення факторів впливу.
Аналіз даних Державного реєстру ЛЗ показав, що вітчизняні виробники
зареєстрували 3339 готових лікарські засоби (ГЛЗ), 312 – субстанцій, 224 – in bulk, та
49 – фасування з in bulk. У той же час іноземні виробники представлені у Державному
реєстрі такими групами ЛЗ, як: ГЛЗ – 6833, субстанції – 1604, in bulk – 402 та
фасування з in bulk – 126.
Для проведення дослідження нами був розрахований коефіцієнт локалізації (Кл)
за групами ЛЗ окремо за вітчизняними та іноземними виробникам ЛЗ за формулою:
Kл =

,

де: dj – частка зареєстрованих ЛЗ однієї групи окремого виробника та сумарна
частка цієї ж групи ЛЗ (результативна);
Dj – сумарна частка зареєстрованого окремого виробника ЛЗ та загальна сума
всіх виробників ЛЗ (факторна).
Як відомо, Кл показує відношення часток результативної ознаки до частки
факторної. Так, якщо значення Кл < 1 це свідчить, що на долю цієї групи ЛЗ припадає
менша доля від розміщення порівняно з пропорційною часткою факторної ознаки в
інших групах ЛЗ.
Встановлено, що серед вітчизняних виробників ЛЗ найбільше значення Кл (1,19)
має in bulk, друге місці зайняли ГЛЗ коефіцієнт локалізації склав 1,06, третє місце
посіло фасування із in bulk Кл (0,93), а найменший значення Кл (0,53) спостерігалось за
субстанціями.
Розподіл іноземних виробників ЛЗ показав, що найбільшу локалізацію мають
субстанції - Кл склав1,3, друге місці посіло фасування із in bulk Кл отримало значення
1,07, далі розмістилися ГЛЗ Кл (1,0), а останнє місце зайняли in bulk Кл (0,96).
Отже, можна стверджувати, що для вітчизняного виробника ЛЗ найбільш
локалізованими є виробництво ГЛЗ та in bulk, а для іноземних – виготовлення
субстанції. За умов нестабільної політичної та фінансової ситуації у країні домінування
субстанції іноземного виробництва має вкрай негативні наслідки для суспільства.
Далі нами був розрахований коефіцієнта концентрації (Кк) за формулою:

де:
–

іноземних виробників ЛЗ.

Відповідно до даних спеціалізованої літератури встановлено, якщо Кк = 0, то
розподіли збігаються. Чим більше значення Кк, тим істотніше різняться між собою
розподіли. У випадку коли (
існує певна концентрація.
Відхилення часток свідчать про певну концентрацію. Верхня межа суми
відхилень
%, а допустима норма концентрації для конкурентного
середовища складає 40-60%.
Результати розрахунків Кк представлено на рис.1
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Рис. 1 Аналіз показників концентрації за вітчизняними й іноземними
виробниками відповідно до груп ЛЗ відповідно Держреєстру ЛЗ
Як показано на рис. можна констатувати, що концентрація груп ЛЗ вітчизняного
виробництва спостерігається за ГЛЗ та in bulk, а за іноземним виробництвом
насиченість відмічена у субстанції та фасуванню in bulk. Необхідно відмітити, що
загальне відхилення середньої ознаки за вітчизняними виробниками ЛЗ має значення
Кк = 1>0,925, а за іноземними виробниками ЛЗ: – Кк = 1< 1,0825. Тобто, частка ЛЗ
вітчизняного виробництва у Державному реєстрі ЛЗ значно менша порівняно з ЛЗ
іноземного виробництва.
Встановлено, що загальний показник концентрації ЛЗ Державного реєстру склав
40,2%, відповідає допустимій нормі.
Висновки. Встановлено, що локалізація розподілу за групами ЛЗ для
вітчизняних виробників та іноземних виробників має розбіжності. Так, для вітчизняних
виробників ЛЗ найбільш локалізованими є виробництво готових ЛЗ та in bulk, а для
іноземних виробників – виготовлення субстанції та фасування з in bulk.
Аналіз концентрації реєстру ЛЗ показав значне домінування ЛЗ іноземного
виробництва порівняно з вітчизняними виробниками. Вищезазначене свідчить про
необхідність виготовлення субстанцій та фасування in bulk вітчизняним виробником
ЛЗ. Значення загального Кк Державного реєстру ЛЗ підтверджує насиченість в Україні
зареєстрованих ЛЗ іноземного виробництва, що на нашу думку: є негативною
тенденцією та потребує розробки та впровадження заходів з підвищення фізичної
доступності вітчизняних ЛЗ.
Література:
1. Економічна статистика: навчальний посібник / В. М. Соболєв, Т. Г. Чала, О. С.
Корепанов та ін.; за ред. В. М. Соболєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 388 с.
2. Посилкіна, О. В. Економіка, планування та організація хімікофармацевтичного виробництва: підручник для студентів вищих навч. закл.
фармацевтичного і медичного профілю / О. В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.С.
Братішко, Я.М. Деренська, К.С. Світлична, Г.В. Кубасова. – Харків: НфаУ, 2016. –528с.
3. Обґрунтування господарських рішень: навч.посіб. Харків: Вид-во НФаУ,
2018. – 196 с.
4. http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/ind
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Внедрение маркетингового контролинга на предприятии
Назарова Т.Ю., к.е.н., доцент кафедри МЗЕД та фінансів НТУ «ХПІ»
taniya2017@ukr.net
Бичковська З., здобувач вищої освіти 5 курсу спеціальності МЗЕД НТУ «ХПІ»
В условиях стремительно развивающегося рынка руководству предприятия для
сохранения своих конкурентных позиций, а также с целью приобретения новых,
необходимо своевременно принимать взвешенные управленческие решения. На смену
традиционной системе управления, приходит качественно новый подход к
оперативному управлению предприятием это маркетинг - контроллинг. А основной
задачей контроллинга маркетинга является информационная поддержка эффективного
управления функцией удовлетворения потребностей клиентов.
Контроллер в области маркетинга участвует в процессах планирования,
координации и контроля, связанных с рыночной активностью предприятия: изменении
сбытовой политики, выхода на новые рынки, расширении ассортимента продукции и
услуг и т.д. Контроллинга маркетинговые мероприятия представляют собой «черный
ящик», на входе и выходе которого - количественные параметры, полученные из
систем финансового и управленческого учета. Чаще всего такими параметрами
являются издержки, цены, объемы выпуска, реализации, поступлений и выплат.
В системе контроллинга отражаются два основных его вида: стратегический и
оперативный, а следовательно, исходя из этого, необходимо различать стратегический
и оперативный контроллинг. Эти два вида контроллинга тесно переплетаются между
собой и, соответственно, являются взаимодополняющими и взаимозависимыми.
Стратегический контроллинг маркетинга состоит из стратегического
планирования и контроля, предусматривающие:
– анализ стратегического портфолио (матрица "продукция-рынок»);
– методическую и информационную поддержку менеджмента при выборе и
обосновании идей нового продукта;
– координацию стратегических планов.
Оперативный контроллинг маркетинга предусматривает решение ряда задач:
1. Формирование и контроль ценовой политики:
– планирование цены и изменения цен отдельных видов продукции или их
групп для существующей программы сбыта;
– планирование мероприятий по дифференцирования цен для различных групп
клиентов.
2. Формирование и контроль сбытовой политики:
– анализ обращения, расходов и маржинального дохода по прямым и косвенным
каналам сбыта;
– подготовка информации о количестве реализации и обращения в разрезе
каждого менеджера, ответственного за реализацию продукции;
– анализ и оценка выгоды клиентов и продукции для получения маржинального
дохода;
– анализ и оценка эффективности запланированных мероприятий для сбыта
продукции,
– экономическое консультирование специалистов подразделения маркетинга.
3. Формирование и контроль коммуникационной политики:
– анализ динамики собственных коммуникационных расходов.
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Таким образом, маркетинг-контроллинг позволяет решить актуальные проблемы
организации эффективной работы службы маркетинга, качественно улучшить
прогнозируемость деятельности предприятия, получить инструмент управления
эффективностью маркетинговых мероприятий (проектов), стать методологической и
информационной основой более обоснованной ценовой и ассортиментной политики
предприятия.
Використана література:
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12-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 816 с.
2. Булахова Е. И. Формирование системы маркетинга в интегрированных бизнесструктурах / Е. И. Булахова // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ»: сб. науч. тр. Темат.
вып.: Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков: НТУ «ХПИ». –
2011. – № 7. – С. 85–94.
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Моногр. / Л.В. Балабанова, О.О. Гасило. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 221 с. – ISBN
966-385-019-1

Теоретико-методичний аналіз існуючих підходів щодо визначення
маркетингової стратегії підприємства
Огієнко С. О., к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва
Харківський інститут «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія
управління персоналом»
ogienko1951@gmail.com
Сучасний розвиток економіки України супроводжується докорінними змінами
теоретичного та методичного забезпечення проблеми ефективного ринкового
позиціонування вітчизняних підприємств.. Для збільшення рівня ефективності
діяльності підприємства важливо зосереджувати увагу не лише на поточних тактичних
проблемах і завданнях, а й на розробці стратегічних засад функціонування, вектор
напрямку яких має бути спрямований на подолання негативних і максимізацію вигоди
від позитивних коливань на ринкові та в економіці в цілому.
Управління маркетинговою діяльністю підприємства полягає у формуванні
системи збору інформації, проведенні ринкових досліджень, організації рекламної
діяльності, збуту та просуванні товарів (послуг) на цільові ринки з максимальним
ефектом при оптимальних витратах на маркетинг. Ф. Котлер визначає процес
управління маркетинговою діяльністю наступним чином: «Процес управління
маркетингом складається з: аналізу ринкових можливостей, відбору цільових ринків,
розробки комплексу маркетингу, реалізації маркетингових заходів» [35, с. 213].
Застосування стратегічного маркетингу підприємствами необхідне для пошуку
рішень, що спрямовані на задоволення потреб і отримання у споживачів переваг
порівняно з конкурентами.
Обґрунтоване маркетингове рішення може допомогти підприємству
функціонувати в несприятливому зовнішньому середовищі. международная
маркетинговая деятельность предприятия осуществляется через реализацию комплекса
мероприятий по выходу на целевой внешний рынок и завоеванию позиций на нем,
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которые сконцентрированы в разработанной и реализуемой международной
маркетинговой стратегии. Тому основою управління маркетинговою діяльністю
підприємства є маркетингова стратегія, розробка і реалізація якої забезпечить йому
довгострокові конкурентні переваги на цільовому ринку.
Слід зазначити, що у сучасній науковій літературі не існує єдиного
загальноприйнятого визначення «маркетингової стратегії», так і єдиного
загальноприйнятого підходу її формування, що обумовлює доцільність дослідження
існуючих теоретичних підходів щодо її визначення (табл. 1).
Таблиця 1
Теоретичні підходи щодо визначення сутності маркетингової стратегії
Автор, джерело
Г. Ассель [1]
Х. Боссель [3]

І. Е. Астахова
[2]
С. С. Гаркавенко
[4]
С. І. Дем’яненко
[5]
Ф. Котлер [6]
Н. В. Куденко
[7]
Т. І. Лук’янець
[8]
В. С. Марцин
[9]
С. В. Мочерний
[10]
О. Пащук О. [11]

Ю. Є. Петруня
[12]
Т. П. Прохорова,
А. В. Гронь. [13]
І. Л. Решетнікова
[14]
Х. Хершген
[15]

Визначення
Стратегія маркетингу – основний метод підприємства впливати на покупців і
спонукати їх до купівлі
Стратегія маркетингу – це принципові середньо- та довгострокові рішення з
відповідними способами та засобами, які визначають орієнтири та спрямовують
окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених цілей, які охоплюють
елементи комплексу маркетингу
Маркетингова стратегія – це цілісний комплекс дій, кінцевою метою яких є
досягнення ринкового успіху пропозиції компанії (незалежно від того, що
компанія пропонує – товари чи послуги)
Маркетингова стратегія – це процес, який передбачає аналіз маркетингового
середовища і можливостей фірми, прийняття рішень щодо маркетингової
діяльності та їх реалізацію
Маркетингова стратегія – це раціональна, логічна структура, через використання
якої підприємство розраховує вирішити свої маркетингові завдання
Маркетингова стратегія – це логічна схема маркетингових заходів, за допомогою
якої компанія сподівається виконати маркетингові задачі.
Маркетингова стратегія – це вектор дій підприємства щодо створення його
цільових ринкових позицій
Стратегія маркетингу – маркетингова логіка, яка забезпечує досягнення
ринкових цілей і складається зі спеціальних стратегій щодо цільових сегментів,
комплексу маркетингу, рівня маркетингових витрат
Маркетингова стратегія – це система організаційно-технічних і фінансових
заходів щодо інтенсифікації виробництва, реалізації продукції, підвищення її
конкурентоспроможності, активного впливу на попит та пропозицію
Стратегія маркетингу – це система організаційно-технічних і фінансових заходів
щодо інтенсифікації виробництва, реалізації продукції, підвищення її
конкурентоспроможності, активного впливу на попит та пропозицію.
Стратегія маркетингу – це втілення комплексу домінуючих принципів,
конкретних цілей маркетингу на тривалий період і відповідних рішень за
вибором і агрегації засобів організації і здійснення на ринку орієнтованої на ці
цілі ділової активності
Маркетингова стратегія – це довгостроковий план ринкової діяльності
організації та основні принципи його реалізації
Стратегія маркетингу – це направлена на довготривалий успіх діяльність по
вивченню ринкових можливостей підприємства, яка призводить до розробки
відповідних цільовим сегментам маркетингових стратегій і тактик
Маркетингова стратегія – найважливіша функціональна стратегія підприємства,
яка є основою розробки загальнофірмової стратегії і бізнес-плану, охоплює всі
господарські області і функціональні підсистеми підприємства
Стратегія маркетингу – принципові, середні і довгострокові рішення щодо
спрямування окремих заходів маркетингу на досягнення поставлених цілей
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На думку автора визначення маркетингової стратегії, яке дійсно в широкому
розумінні охоплює значення маркетингової стратегії, належить Куденко Н. В.:
«маркетингова стратегія – це вектор дій підприємства щодо створення його цільових
ринкових позицій» [36, с. 101].
Отже, проведений в роботі аналіз наукових джерел дозволив автору зробити
висновок, що в широкому розумінні маркетингова стратегія – це загальний план
маркетингових заходів, з відповідним способами, засобами та напрямами, який
визначає орієнтири та спрямовує окремі заходи маркетингу на вирішення поставлених
завдань.
Використана література:
1. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов / Г. Ассель. –
М.: ИНФРА-М, 1999. – 804 с.
2. Астахова И. Э. Расширенная концепция маркетинг-микс как основа успеха
предпринимательской деятельности / И. Э. Астахова // Управління розвитком. – 2003. –
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Банківська система — це
форма організації функціонування в країні
спеціалізованих кредитних установ, що склалася історично і закріплена законами [1,
c.7]. Банки виступають основними інститутами кредитно-грошової системи, які
організовують обіг кредитних грошей, що займає домінуюче положення в обсязі
грошової маси. Економіка країни не може існувати без банківської системи та їх
діяльності. [2, c.12]. Банківська діяльність українських банків спрямована на надання
своїм клієнтам якісних послуг, що сприяє підвищенню ефективності виробництва,
впливає на структурну, інвестиційну та соціальну політику держави та сприяє
економічній рівновазі в цілому. Для якісного надання послуг банку необхідно
розуміти потреби своїх клієнтів і своєчасно їх задовольняти. У сучасних умовах
формування лояльності клієнтів, партнерських взаємовигідних і довгострокових
відносин розглядаються у якості стратегічного напрямку менеджменту організації [3,
с.171]. Тому для прийняття адекватних управлінських рішень банки проводять
маркетингові дослідження щодо вивчення поведінки клієнтів, визначення їх потреб і
переваг, виявлення своїх можливостей на ринку для здійснення конкурентної позиції,
зниження комерційного ризику, покращення свого стану, фінансової стійкості і
надійності та подальшого вдосконалення своєї роботи в умовах конкурентного
середовища [4, с.643].
Метою тез є аналіз діяльності українського банку та проведення досліджень
щодо ставлення клієнтів до його обслуговування.
У якості методів дослідження було використано опитування на основі
розробленої анкети, логічний аналіз, порівняння, ранжирування та групування.
Результати проведених досліджень показали, що досліджуваний банк за своїми
розмірами активів та здійсненими операціями займає одну з лідируючих позицій на
фінансовому ринку України. Це відкрита для клієнтів банківська установа. Річна
оплата обслуговування платіжними картками у банку є конкурентоспроможною до
такої у конкурентів та сервіс терміналу даного банку є високо розвинений, що
свідчить про його стійку конкурентну позицію за фінансовими послугами на ринку.
Для визначення ставлення клієнтів до обслуговування у банку нами розроблено
анкету. Результати опитування показали, що жінки більш активніше приймали участь в
опитуванні (60%), ніж чоловіки. За частотою відвідувань банку (декілька разів на місяць)
виділяється група жінок за віковою категорією 41-50 років. Значна кількість опитаних
користуються послугами досліджуваного банку (43%) за рекомендацією знайомих.
За результатами дослідження встановлено, що найбільш вагомими факторами,
які впливають на вибір банку для обслуговування, є якісне надання послуг, близьке
розташування банку до місця проживання та час очікування в черзі. Результати
опитування показали, що час очікування в черзі в досліджуваному банку складає 10-20
хвилин (так відповіли 75% респондентів).
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На запитання, чи вважаєте Ви банк, яким користуєтесь, надійною банківською
установою, ствердна відповідь була отримана більше, чим від 80% клієнтів. Проте біля
20% відповіли, що їм важко відповісти на це запитання.
На запитання, чи будете Ви рекомендувати даний банк для обслуговування своїм
знайомим, нами була отримана позитивна відповідь від 54% відвідувачів. Чи підете Ви
користуватися послугами іншого банку, якщо там будуть більш привабливі умови.
Лише 12% респондентів відповіли, що залишаться клієнтами даного банку і не підуть
за послугами в інший банк.
Нами було запропоновано респондентам оцінити якість обслуговування у банку
за 5-ти бальною шкалою (1 бал – дуже низький рівень обслуговування, 2 – низький, 3 –
середній, 4 – високий, 5 – дуже високий). Більше 85% опитуваних вказали на високий і
дуже високий рівень обслуговування у досліджуваному банку. Це свідчить про досить
високий рівень задоволеності клієнтів и позитивне ставлення до обслуговування у
банку.
Виходячи з позитивної динаміки росту кількості звернень до працівників
досліджуваної банківської установи, можна також зробити висновок про позитивне
ставлення клієнтів до банку.
Таким чином, проведений аналіз показав, що досліджуваний банк за своїми
розмірами активів та здійсненими операціями відноситься до лідерів на українському
фінансовому ринку і має стійку конкурентну позицію. За оцінкою клієнтів якість
обслуговування у досліджуваному банку висока. Значна кількість клієнтів готова
рекомендувати цей банк своєму оточенню для обслуговування. Викладене свідчить про
високий рівень задоволеності клієнтів обслуговуванням у банку, що сприяє
формуванню їх лояльності.
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Проблемні аспекти створення дорожньої карти розвитку об’єднаних
територіальних громад
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Lena.perepelukova@gmail.com
Процеси децентралізації, які відбуваються в Україні сприяють передачі
повноважень від державних органів органам місцевого самоврядування. Це має на меті
надати якомога більше повноважень тим органам, які знаходяться ближче до людей і
де такі повноваження можна реалізовувати найуспішніше. Важливе значення відіграє
бажання і спроможність громади користуватися наданими їй повноваженнями.
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Спроможність об’єднаних територіальних громад значною мірою визначається
тим, наскільки результативно вони використовують ресурси, які є в їх розпорядженні
та складають їх ресурсний потенціал. Ресурсний потенціал являє собою джерело і засіб
їх відтворення, а також відіграє ключову роль у визначенні функцій, спрямованості та
динаміки їх розвитку. Функціонування ринкової економіки інфраструктури вимагає від
об’єднаної територіальної громади вирішення складних завдань управління ресурсним
потенціалом, серед яких – максимально повне використовування потенційних
можливостей, формування здатності швидко адаптуватися до змінної ситуації на
ринку. Створення умов для ефективного використання ресурсного потенціалу,
усунення основних диспропорцій, застосування територіального маркетингу
сприятиме максимальному наближенню послуг до населення, підвищенню
спроможності територіальних громад та їх представницьких органів до вирішення
питань місцевого значення власними силами.
У сучасних умовах одним із важливих аспектів розвитку об’єднаних
територіальних громад є створення дорожньої карти, яка повинна сприяти
забезпеченню взаємодії розвитку партнерства між бізнесом та громадою.
Підприємництво є важливим чинником економічного зростання, створення
нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економік будь‐якої
розвинутої країни. Для України, яка перебуває у затяжній економічній кризі, мале а
середнє підприємництво є ключем до вирішення цілої низки як економічних, так і
соціальних проблем. Проте, дрібний бізнес, особливо на регіональному рівні, щоденно
стикається з масою перешкод. На думку підприємців подальшому розвитку бізнес
середовища перешкоджають зарегульованість процедур, адміністративні бар’єри,
корупція в органах влади, відсутність коштів на розвиток бізнесу, висока конкуренція,
складнощі у виходу на нові ринки, низька купівельна спроможність населення та інші
[1].
За результатами засідань чотирьох фокус‐груп, у яких взяли більше 50
учасників, сформовано перелік основних регуляторних бар’єрів, що перешкоджають
розвитку МСП в об’єднаних територіальних громадах. Серед основних бар’єрів, які
перешкоджають розвитку бізнесу є:
 недостатній рівень партнерства між бізнесом, органами місцевого
самоврядування та виконавчої влади на рівні районів, окремих міст, селищ та
об’єднаних територіальних громад;
 складність доступу до ресурсів, корупція в органах влади; низька активність
бізнесу щодо кооперації за галузевою ознакою;
 непослідовна регуляторна діяльність органів місцевої влади;
 формальне виконання розробниками регуляторних актів вимог чинного
законодавства, що стає причиною частої неузгодженості регуляторної бази;
недостатній фаховий рівень посадових осіб органів державної влади та місцевого
самоврядування, відповідальних за здійснення державної регуляторної політики;
 відсутність належного контролю з боку уповноваженого органу, громадськості
та з боку бізнес ‐ асоціацій за регуляторною діяльністю органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
 низький рівень участі бізнес ‐ асоціацій, аналітичних центрів та інститутів
громадянського суспільства у проведенні заходів з відстеження результативності
регуляторних актів та перегляді регуляторних актів;
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 ускладнені процедури отримання підприємцями документів дозвільного
характеру, видача яких належить до компетенції місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
 недотримання суб’єктами надання адміністративних послуг – центральними
органами виконавчої влади та їх територіальними представництвами вимог
законодавства з питань реформування системи надання адміністративних послуг
стосовно термінів оформлення документів;
 низька спроможність бізнесу на реалізацію сучасних креативних бізнес‐проектів,
низький рівень знань щодо підготовки якісних бізнес‐планів та участі в грантових
програмах; низька конкурентоспроможність бізнесу, яка обумовлена незадовільним
станом виробничої та соціальної інфраструктури, низьким рівнем пристосування
робочої сили до сучасних умов, відсутністю інноваційної спроможності підприємств,
низьким рівнем інноваційно‐інвестиційної активності;
 відсутність матеріально‐технічної та фінансової підтримки підприємництва з
боку влади;
 відсутність взаємодії та координації між різними структурними підрозділами
органів влади, що мають пряме відношення до розвитку різних галузей економіки;
 недоступність довгострокового кредитування, що стримує розвиток виробничої
сфери, труднощі з одержанням зовнішнього фінансування через високі відсоткові
ставки на банківські кредити, відсутність налагодженої системи гарантій і страхування
кредитних і інвестиційних ризиків;
 відсутність інформації у вільному доступі про державне та комунальне майно,
земельні ділянки, які можуть бути використанні для розвитку бізнесу.
Розробка дорожньої карти містить аналіз поточного стану середовища для
бізнесу, визначає основні проблеми та потреби підприємців, а також містить перелік
логічно пов’язаних та послідовних заходів, які сприятимуть розвитку малого і
середнього бізнесу на території об’єднаних громад. Для кожного заходу визначено
механізм реалізації, необхідні ресурси та джерела залучення коштів для їх виконання
[2].
Заходи Дорожньої карти обрано за результатами проведення обговорень та
консультацій із зацікавленими сторонами на основі їхніх потреб і пропозицій та які
об’єднані у три пріоритетні напрямки:
Підвищення інституційної спроможності влади для роботи з підприємцями.
Підготовка інвестиційних пропозицій.
Розвиток підприємництва у сфері туризму.
Дорожня карта розвитку об’єднаних територіальних громад має на меті
покращити бізнес-середовище у громаді та сприяти розвитку підприємництва. Таким
чином, внаслідок реалізації заходів дорожньої карти буде створено нові робочі місця,
активізовано підприємницьку діяльність, збільшено кількість малих підприємств. При
розробці дорожньої карти, необхідно враховувати особливості об’єднаних
територіальних громад по регіонам, оскільки у кожному регіоні своя специфіка в
потребах та пріоритетних напрямах.
Так, наприклад, громади які розташовані на кордоні із іншими країнами, мають
потенціал розвитку у сфері туризму, та інвестиційної складовою. Близьке сусідство із
іншими країнами сприяє втіленню чималої кількості міжнародних ініціатив за
прикладом проектів транскордонного співробітництва. Такі ініціативи повинні знайти
відображення у стратегіях розвитку об’єднаних територіальних громад.
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Таким чином, створення дорожньої карти розвитку об’єднаних територіальних
громад повинна включатись у загальну стратегію розвитку громади. Положення, які
включає дорожня карта повинні забезпечити створення належних умов розвитку
підприємництва в територіальній громаді, для забезпечення фінансування проектів,
створення нових робочих місць та інше.
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Інтернет Консалтинг як вид надання консультацій з менеджменту
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На сьогоднішній день ринок консультаційних послуг щодо з питань ведення
бізнесу дуже великий. Одним із видів надання консультацій з менеджменту є Інтернет
Консалтинг. Серед визначень найбільш поширене таке визначення: Інтернет
Консалтингу – це професійні послуги з консультування ведення бізнесу в мережі
Інтернет.(1)
Нами проаналізовано сайти компаній, які спеціалізуються на наданні інтернет
консультацій: ТОО «Ахбутіна и К» [1], «Маркетинг Консалтинг Груп» [2], ТОВ
«ТЕАМ Лтд» [3] та інш.
Виявлено, що Інтернет консалтинг, надає такі види послуг:
– консультування з питань сучасного стану компанії в Інтернеті і створення
майбутніх проектів [1];
– аналізування ефективності рекламних кампаній в Інтернеті [1];
– розробка майбутнього сайту[2];
– розробка ефективних систем Інтернет комерції [2];
– інтернет / інтранет рішення [2];
– аналізування існуючих проектів [2];
– поради з ефективних продаж в Інтернеті [3];
– поради з використання Інтернет - системи для підтримки бізнес процесів і
документообігу [3];
– поради зі збільшення кількості відвідувачів інтернет-сайтів[3];
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– використання соціальних медіа для підтримки цифрових маркетингових
ініціатив
– планування, утілення і використання електронного маркетингу[3];
– забезпечення безперебійної роботи інтернет-сайту[3].
Важливими, на наш погляд є такі види Інтернет Консалтингу: розробляння
ефективних систем Інтернет комерції та Інтернет / Інтранет рішення. Розробка
ефективних систем Інтернет комерції – важливий крок для майбутнього електронного
магазину – яка полягає у виокремленні цільової аудиторії, визначенні позиції ресурсу
майбутнього проекту. Визначення зазначених аспектів створюваного електронного
магазину дозволить досягти високих результатів уже з перших місяців роботи сайту.
Інтернет / Інтранет рішення – це створення розподілених систем документообігу,
управління персоналом, віддалених закупівель. Приклади Інтернет / Інтранет рішень
наводить «Маркетинг Консалтинг Груп».
Отже змістом Інтернет консалтингу є надання незалежних порад і допомоги з
питань управління, включаючи визначення і оцінку проблем і / або можливостей,
рекомендації стосовно відповідних заходів і допомога в їх реалізації.
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Враховуючи безоплатність надання значної частини медичних послуг та
особливості управління охороною здоров’я України у сфері медицини та фармації
визначено наявність проблем, які пов’язані з використанням маркетингових підходів
[3, c.146]. За умов успішної ринкової діяльності підприємств провідне місце займає
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маркетинг, як один із методів впливу на споживача за допомогою якості товару,
послуги та ціни. Такий маркетинговий підхід має ряд закономірностей, оскільки
український ринок фармацевтичної продукції належить до ринків монополістичної
конкуренції та характеризується значною кількістю фірм-виробників і неціновою
конкуренцією.
Мета роботи полягає у визначенні факторів соціального маркетингу, які
об’єднують економічні показники підприємства із задоволенням потреб суспільства, а
також роль фармацевта у даному середовищі.
В умовах комерціалізації аптечного бізнесу й одночасного впровадження
принципів належної фармацевтичної практики аптечні мережі повинні сконцентрувати
зусилля не тільки на отриманні прибутку, а й виконанні соціальної функції, важливої
для всього населення. Одним із напрямків при вирішенні даної функції є розвиток і
впровадження соціального маркетингу. Вирішення маркетингових функцій аптечних
мереж на належному рівні виступає як індикатор ефективності їх ринкової діяльності
та забезпечує надання професійної фармацевтичної допомоги.
Маркетинг - ринкова концепція управління виробничо-збутовою діяльністю
підприємства, спрямована на вивчення ринку й конкретних запитів споживачів [2,
c.193]. Принципи маркетингу спричиняють загальну спрямованість цілей організації в
області самого маркетингу й ринкових стратегій, основними напрямками якого є
орієнтація на споживачів [1, c.91]. Соціальний маркетинг використовує методи і
принципи загального маркетингу. Основна мета соціального маркетингу – за
допомогою соціально значимої діяльності зміцнити позиції організації та покращити
рентабельність бізнесу. Основний напрямок соціального маркетингу полягає у
розробленні програм, спрямованих на підвищення рівня сприйняття цільової аудиторії,
соціальних ідей з метою сприяння поліпшенню життя окремої людини і суспільства в
цілому. Професійне значення соціального маркетингу для фармацевта полягає у
розумінні соціальної важливості поведінки респондентів, включаючи поведінкову
реакцію споживача на ризик, соціальні компроміси, заохочення соціально вигідних
пропозицій. Маркетинг як філософія стає морально-етичним цензором для
фармацевтичних компаній різних форм власності.
Підставою впливу маркетингу на суспільство є підвищення рівня грамотності і
вимогливості до свого здоров'я у певної частини населення, незважаючи на великий
асортимент лікарських засобів наявних в аптечних установах. Зачасту, пацієнти
відчувають дефіцит часу через свою сильну зайнятість, тому дуже часто звертаються
безпосередньо до фармацевта, минаючи лікаря. Так, у зв'язку із сформованими
обставинами змінилася і сама роль фармацевта. Тепер фармацевт є ключовою ланкою в
системі відповідального самолікування, що накладає на нього певну відповідальність, а
отже і вимагає знання маркетингового підходу до пацієнтів як частини суспільства.
На маркетингову політику впливають ряд факторів, одним з яких є оформлення
вітрин. Викладення ліків повинно проводитися не тільки з точки зору мерчандайзингу,
а й бути коректним з урахуванням професійної етики, так наприклад, категорично
забороняється викладати на вітрину лікарські засоби, які відпускаються за рецептом
лікаря. Велике значення в питаннях зміцнення віри пацієнта в лікарський засіб, який
він застосовує, має його оформлення. Непривабливий вигляд екстемпоральної
лікарської форми, а також неправильне її оформлення може посіяти у хворого сумніви
щодо якості цих ліків.
Важливим у соціальному маркетингу є сфера обслуговування. Психологами
встановлено, що перше враження, в більшості випадків (близько 80%), формує думку
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про спеціаліста. Підтягнутість аптечного працівника, його акуратність і охайність, а
також скромність лежать в основі встановлення довірчих відносин з клієнтами.
Білосніжний халат теж є складовою частиною цього іміджу, хоча деякі фірми і роблять
спроби замінити білий халат, однак за результатами опитування 70% респондентів
стверджують, що білий халат підсилює довіру до спеціаліста і лише 5% з опитуваних
вважають, що колір халату не має значення.
Наступним фактором маркетингової соціальної політики є вміння подати
інформацію і вислухати. Привітне звернення фармацевта або провізора, люб'язність по
відношенню до пацієнта, а також ввічливість і бажання полегшити його самопочуття,
сприяють зміцненню авторитету, як самого фармацевта, так і іміджу установи в
цілому. Розповідаючи хворому про порядок прийому ліків, необхідно уникати
використання у своїх поясненнях складних медичних термінів, слід говорити виразно,
в міру голосно, а при бесіді з літніми хворими потрібно говорити повільно, чітко і
повторити кілька разів. Деякі відвідувачі аптечних установ, особливо літнього віку та
самотні, люблять поговорити про свої хвороби, тому що сподіваються і хочуть почути
слова співчуття на свою адресу, а неувага з боку фармацевта або провізора викликають
у них образу. Однією з важливих деонтологічних вимог до фармацевта є його вміння
розділити чужий біль, а також вислухати хворого, поспівчувати йому, що зовсім не
означає, що фармацевт повинен мовчки вислуховувати його. Необхідно вміло
підтримувати розмову і висловлювати своє ставлення до проблем хворого щиро,
налаштувавшись на його хвилю, бо формальне ставлення хворий відразу ж відчуває.
Зустрічаються випадки нечітко виписаних рецептів або (вкрай рідко) помилки у
дозах та інші неприпустимі помилки при виписуванні рецептів згідно нормативних
документів. Фармацевту важливо підтримувати авторитет лікаря з метою збереження
віри хворого в ефективність призначуваного лікарського засобу. Не можна
висловлювати критичні зауваження на адресу лікаря або висловлювати сумнів у
доцільності його призначень. Неприпустимо також повідомляти відвідувачеві аптеки
про виявлену помилку в рецепті лікаря. Рекомендується вирішити це питання без
відома хворого. Ця дія також може поставити під сумнів не тільки авторитет лікаря, а й
провізора та фармацевтичних працівників в цілому.
Фармацевт або провізор зобов'язаний мати досить високий рівень професійної
підготовки, який підсилюється зовнішнім виглядом та етикою спілкування, щоб
задовольнити потреби населення. На сьогодні маркетингові функції аптечних мереж
тісно пов’язані з загальними завданнями аптеки як закладу охорони здоров’я та
відіграють важливу роль у процесі здійснення соціально-економічної діяльності.
Отже, перехід економіки на ринкові відносини, поставив нові завдання і зажадав
від підприємців нового підходу до принципів ведення бізнесу в цілому, який
забезпечував би більш досконалі засоби виробничої і комерційної діяльності, із
залученням всіх принципів соціального маркетингу. Маркетинговий підхід у фармації
повинен ґрунтуватися не тільки в напрямку реалізації товару, але і у сфері
обслуговування населення. Саме такий підхід стимулює використання досвіду
маркетингу, який працює задля забезпечення задоволення потреб ринку, прискорення
товароруху і підвищення дохідності виробництва і реалізації ліків.
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Стратегії маркетингу аграрних підприємств
Сахацький М.П., д.е.н., професор кафедри менеджменту і маркетингу
Одеської державної академії будівництва та архітектури
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Сахацький М.М., аспірант Одеського державного аграрного університету
Остапенко С.М., магістрант Одеського державного аграрного університету
Актуальність науково прикладного дослідження стратегій маркетингу аграрних
підприємств зумовлена низкою чинників, до числа основних з яких слід віднести:
зростання конкуренції на внутрішньому та світовому ринках між аграрними
товаровиробниками різних форм господарювання та країн походження; активна
інтеграція аграрного сектора України у світовий економічний простір; посилення
турбулентності в сфері виробничо-ринкової діяльності аграрних підприємств в силу
динамічного розвитку економічної глобалізації. Ці та інші чинники економічного,
соціального, політичного, екологічного, психологічного, науково-технічного характеру
безупинно змінюються, постійно породжуючи нові можливості для аграрних
підприємств і водночас, несучи їм нові загрози. Турбулентний характер змін вимагає
надійного наукового супроводу для проведення кожним аграрним господарюючим
суб’єктом чітко вивіреного ринкового курсу, як важливої умови досягнення наперед
визначених довгострокових соціально-економічних цілей.
Розробка та здійснення маркетингової стратегії аграрним підприємством в
ринкових умовах сьогодення спричинюється здатністю покупців впливати на товарну,
цінову, дистрибутивну та комунікативну політику. Адже в умовах ринкової економіки
саме покупці визначають параметри виробничо-господарської діяльності кожного
господарюючого суб’єкту. При цьому аграрні підприємства мають дотримуватися
нормативно-правових актів державних інституцій та органів місцевого
самоврядування, узгоджувати ведення бізнесу з контактними аудиторіями,
постачальниками та посередниками, вимоги яких об’єктивно породжують стратегічний
характер маркетингу.
Підґрунтям маркетингових стратегій аграрних підприємств виступає
необхідність виконання агропродовольчим комплексом країни своєї місії, що полягає
в забезпеченні продовольчої безпеки держави, виведенні України в число найбільш
розвинутих в аграрному відношенні країн світу та створенні матеріальноекономічної бази підвищення добробуту сільських жителів і різнобічного соціальноекономічного та інституціонального розвитку сільських територій. Оскільки реалізація
місії передбачає модернізацію всіх складових агропродовольчого комплексу, то
маркетингові стратегії аграрних підприємств повинні розроблятися з урахуванням
проведення відповідних організаційно-економічних, соціально-правових та технікотехнологічних заходів на макро- та мікроекономічному рівнях.
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Особливої ваги маркетингові стратегії аграрних підприємств набувають в
умовах перманентності добровільного об’єднання територіальних громад сіл та селищ.
Підтримку цих процесів з боку держави у вигляді певного інформаційнопросвітницького, організаційного, методичного та фінансового забезпечення варто
використовувати в якості інституціональної засади щодо прискореного соціальноекономічного розвитку сільських територій, посилення ролі сільських громад у
вирішенні проблеми підвищення зайнятості сільського населення та зростання його
добробуту, формування сприятливого середовища для життєдіяльності селян.
Дотримання принципів конституційності, законності, добровільності, економічної
ефективності, відповідальності є спільною інституціональною базою як для розробки
маркетингових стратегій аграрних підприємств, так і для проведення добровільного
об’єднання сільських територіальних громад, яке при цьому доповнюється державною
підтримкою, повсюдністю місцевого самоврядування, прозорістю та відкритістю [1].
Виходячи з маркетингових вихідних положень сутність стратегії маркетингу
аграрного підприємства полягає в підготовці та здійсненні ним виробничогосподарської діяльності, що забезпечує досягнення довгострокових соціальноекономічних цілей завдяки задоволенню виявленого та/або сформованого попиту
споживачів з врахуванням динамічних змін оточуючого ринкового середовища.
Оскільки маркетингові стратегії аграрних підприємства визначають його ринкову
частку, фінансову стійкість й загальні перспективи соціально-економічного розвитку,
то їх розробкою займаються топ-менеджери та стейкхолдери із залученням до цієї
роботи висококваліфікованих фахівців, в тому числі на основі аутсорсингу.
Конкретні маркетингові стратегії визначаються цілями аграрного підприємства
та факторами, що впливають на його функціонування. Тому до числа основних
маркетингових стратегій слід віднести: встановлення ринкової частки підприємства;
орієнтування на конкретні запити споживачів; відношення до ринкової поведінки
конкурентів; обслуговування ринкових сегментів; впровадження інноваційної моделі
розвитку підприємства; витіснення конкурентів та збільшення ринкової частки;
відношення до розвитку ринку та товару; балансування товарного асортименту;
охоплення ринку залежно від можливостей підприємства; проникнення на ринок;
здійснення комплексу маркетингу чи його окремих складових тощо.
Висновки. Стратегічний характер управління маркетингом внутрішньо
притаманний аграрним підприємствам. Стратегічне управління маркетинговою
діяльністю підприємства відбиває цілеспрямований вплив на його виробничогосподарську діяльність з метою дотримування ним вибраних найбільш важливих
пріоритетів розвитку в сфері ринкової діяльності в розрізі товарної, цінової,
дистрибутивної та комунікативної політики на основі прогнозування довгострокових
змін макроекономічного та мікроекономічного середовища.
Використана література:
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Застосування маркетингової орієнтації на ринку освітніх послуг
Стеблюк Н.Ф., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і
адміністрування Дніпровського державного технічного університету
tasha-s@ukr.net
Копєйкіна Є.В., здобувач вищої освіти 5 курсу спеціальності «Менеджмент»
Дніпровського державного технічного університету
Сучасний ринок, що характеризується численними та динамічними змінами,
вимагає, щоб всі підприємства та установи розвивали спроможність до швидких та
гнучких реакцій. Це дозволить вижити та розвинути свої конкурентні можливості на
ринку, який вони обслуговують.
Розвиток суспільних знань у ХХІ столітті характеризується розширенням їх меж,
скороченням їх життєвого циклу та появою нових знань у дуже швидкому темпі. Тому
навчання все частіше стає нескінченним процесом життя. У той же час зростає
конкуренція між постачальниками послуг вищої освіти, оскільки ринок все більше
приватизується.
Щоб забезпечити конкурентоспроможну ринкову позицію вищого навчального
закладу в таких умовах, необхідно прийняти концепцію та філософію маркетингу та
розробити стратегію з урахуванням ринкової діяльності. Необхідно зосередитись на
потребах споживачів, конкурентах, позиціонуванні на ринку. Крім того доцільно
зосередити увагу на розробці нових продуктів, послуг або вдосконаленні існуючих.
Гарантією процвітання суспільства є його інтелектуальний потенціал, який може
розвиватися лише за наявності сприятливих умов. Однією з таких умов є розвиток
системи маркетингу освітніх послуг. Вищі навчальні заклади (далі ВНЗ) повинні знати,
чого потребує ринок праці для того, щоб в подальшому з найменшим ступенем ризику
готувати для нього товар. Отже, система підготовки фахівців повинна бути орієнтована
на випуск того товару, якого він потребує, а не відкидає [1, c.12].
Завдяки споживанню повсякденних знань, наявності потреби суспільства в освіті
відбувається входження освітнього комплексу в систему ринкових відносин, де
формується особливий вид товару  освітня послуга. Однак, ВНЗ одночасно діють на
двох взаємозалежних ринках  ринку освітніх продуктів і послуг ринку праці, що
вносить плутанину у визначення поняття «освітня послуга».
Проаналізувавши різні підходи вчених Г.Беккера [2, с.11], Т.Оболенської [3,
с.133], С.Кадочнікова [4, с.48], І.Каленюк [5, с.86], Т.Огаренко [6, с.43],
В.Александрова [7, с.56], С.Багдикян [8, с.66] до тлумачення поняття «освітня
послуга», можна виділити три основні групи:

автори, які визначають освітню послугу як систематичну передачу знань;

автори, які визначають освітню послугу як діяльність по формуванню
людського капіталу;

автори, які визначають освітню послугу як процес задоволення потреб
споживача у здобутті знань.
Узагальнюючи різноманіття трактувань, пропонуємо під поняттям «освітня
послуга» розуміти суспільно значущий, організований, керований процес передачі
споживачеві інформації, знань, умінь, навичок, які забезпечують йому певний рівень
життя, місце у соціумі, роботодавцю  прибуток від застосування знань найманого
кваліфікованого робітника, національному господарству  економічну вигоду від
використання знань, умінь, навичок національного людського капіталу, а суспільству
в цілому  розвиток економічної, культурної, соціальної, наукової сфер життя.
183

Врахування особливостей освітніх послуг, існуючих тенденцій на ринку освітніх
послуг базується на результатах маркетингових досліджень. Вони дають змогу
визначати маркетинговий потенціал конкурентоспроможності навчальних закладів,
оцінювати їхні поточні конкурентні позиції, обґрунтовувати маркетингову стратегію
розвитку в глобальному середовищі.
Маркетингові дослідження у вищих навчальних закладах є відправною точкою
для розв'язання маркетингових проблем щодо задоволення потреб споживачів освітніх
послуг, зниження невизначеності інформації та оптимізації стратегії і тактики
поведінки у середовищі, що постійно змінюється.
Оскільки сучасний етап розвитку освітніх послуг в Україні характеризується
необхідністю реформування, оцінка конкурентоспроможності суб'єктів відповідного
ринку
є
обов'язковою,
адже
конкурентоспроможність
ВНЗ
формує
конкурентоспроможність вищої освіти загалом.
Оцінку рівня конкурентоспроможності здійснюють з використанням методів
кореляційного та факторного аналізу, методу бенчмаркінгу, SWOT-, SNW-, PEST-,
SPACE-аналізу, за допомогою адаптованих матричних методів для визначення
стратегічних напрямків розвитку вищих навчальних закладів. Найвідомішими серед
них є матриці портфельного аналізу Бостонської консалтингової групи (БКГ) та
матриця І. Ансоффа.
Адаптована матриця БКГ дозволяє прийняти рішення щодо відкриття нової
спеціальності в університеті, враховуючи працевлаштування студентів та обсяг оплати
навчання. Обрані параметри є складовими елементами комплексу маркетингу:
політики збуту (просування випускників на ринку праці) та цінової політики. Матриця
І.Ансоффа, адаптована до діяльності вищих навчальних закладів, дозволяє оцінити
можливі стратегії їх розвитку та обрати найкращу.
Висновки. Досягнення бажаних конкурентних позицій на ринку освітніх послуг
неможливе без розуміння цінності та важливості застосування маркетингових
концепцій. Маркетингова стратегія розвитку вищого навчального закладу знаходиться
у взаємозв'язку із його загальною стратегією. Орієнтуючись на потреби цільових груп
можна розробити та впровадити збалансовані комбінації маркетингу, які забезпечать
попит на освітні послуги та підвищення конкурентоспроможності ВНЗ.
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Особливості застосування VRIO-аналізу та моделі Hofen/Schendel при
формуванні маркетингової стратегії
Страпчук С.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Колосовська А. А., магістр спеціальності «Менеджмент організацій»
Національного фармацевтичного університету
Кардаш С.О., здобувач вищої освіти 3 курсу за освітньо-професійною програмою
«Менеджмент» Національного фармацевтичного університету
В науковій літературі існує багато підходів, які використовуються при
здійсненні стратегічного аналізу маркетингового середовища. Переважна їх більшість
це матричні моделі, які прості у використанні, але носять суб’єктивний характер,
оскільки побудовані за даними експертних оцінок. Підходи до формування
маркетингової стратегії висвітлено в роботах багатьох учених: Ж.-Ж. Ламбена, Г. М.Е.
Портера , Л.В. Балабанової, Ю.Б. Іванова та інших. Досліджуючи традиційні моделі
маркетингового аналізу, варто зупинитись на досить рідко застосовуваних, але не
менш цінних для отримання необхідної інформації – методика VRIO-аналізу та модель
Hofen/Schendel.
Методику VRIO можна вважати однією з основних в стратегічному аналізі
конкурентоспроможності підприємства. Вона дозволяє визначити ступінь внеску у
формування стійкої конкурентної переваги конкретних активів, ресурсів, здатностей і
компетенцій за допомогою VRIO-аналізу. VRIO – це акронім, що містить чотири
складові: Value (цінність); Rarity (рідкість); Imitability (здатність до відтворюваності);
Organization (організація, упорядкованість). Отримані результати дозволяють
кластеризувати складові ресурсів підприємства за відповідністю VRIO-критерію.
VRIO-аналіз є складовою частиною комплексного стратегічного аналізу факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.
Чарльз В. Хофер і Ден Шендел розробили модель Hofen/Schendel, оскільки
вважали, що такі моделі, як BCG і GE/McKinsey, не придатні для аналізу нових типів
можливої виробничо-комерційної діяльності на нових ринках. Модель будується на
припущенні, що можуть бути тільки два шляхи оптимізації набору видів бізнесу
підприємства: купівля нового (і/або посилення існуючого) виду бізнесу; продаж (і/або
ослаблення існуючого) виду бізнесу.
У моделі пропонуються такі типи ідеального бізнес-набору для підприємства:
набір зростання; набір прибутку; збалансований набір. У структурі моделі по осі
ординат відображаються стадії розвитку ринку, а по осі абсцис - відносна конкурентна
позиція окремого виду бізнесу. Застосування даного підходу разом із іншими методами
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стратегічного аналізу дозволить визначити, чи варто підприємству адаптуватися до
зовнішнього середовища або є можливість почати змінювати його.
Отже, в доповнення арсеналу методів стратегічного аналізу для отримання більш
достовірної інформації при прийнятті важливих управлінських рішень щодо
формування маркетингової стратегії, варто звернути увагу на вищеозначені методи та
використовувати поряд із загальновідомими.

Технологія продажу як інструмент управління продажами
Тімченко О.Д., старший викладач Харківського державного університету
харчування та торгівлі,
timolga4321@gmail.com
Технологія продажу - це стандартний набір описаних дій, що регламентує
взаємодії з покупцями співробітників компанії, безпосередньо зайнятих в роботі з
клієнтами. Такий стандарт створює одне з ключових конкурентних переваг компанії,
націлений на інтенсивне збільшення обсягу продажів.
Технологія продажу безпосередньо впливає на взаємодію з новими і існуючими
клієнтами, а значить, має прямий вплив на виручку від реалізації. Сформований на її
основі стандарт продажів дозволяє перетворювати потенційних клієнтів в покупців.
Основою ефективного розвитку відносин з клієнтурою може бути тільки повна,
всебічна і об’єктивна інформація про саму клієнтуру і її відношенню до товарів і
послуг і діяльності фірми в цілому. Саме така інформація народжується і постійно
оновлюється в ході систематичного клієнтського аналізу. Зрозуміло, що практично
будь-який грамотний менеджер з продажу веде такий аналіз безперервно в ході своїх
постійних контактів з клієнтурою.
Відмітна якість гарного продавця - постійний аналіз своєї роботи і спроба
зробити якісь позитивні висновки. Можна без перебільшення сказати, що для кожного
професіонала в збуті власне результати офіційного клієнтського аналізу і його власних
роздумів формують ту базу, на якій будуються взаємодії і розвиваються відносини з
покупцями. Без зайвих доказів зрозуміло, що задоволеність покупця є тим стержнем,
навколо якого будується вся робота менеджера по продажу.
Якість роботи компанії, яке оцінює клієнт, складається з трьох складових:
- якість організації бізнесу;
- якість продукції (товару / послуги);
- якість сервісу.
В першу чергу, клієнт безпосередньо буде оцінювати тільки якість продукту і
якість сервісу. Насправді це і є якість організації бізнесу. Якість продукту і сервісу є
результат роботи організаційної системи в цілому і окремих бізнес-процесів зокрема.
Тому якісна організація бізнесу суттєво впливає на ступінь задоволеності клієнта
товару або послуги, а технологія продажу впливає на лояльність клієнтів і сприяє
підвищенню якості сервісу.
При відсутності стандарту кожен менеджер з продажу є носієм унікальних знань
про компанію та продукт. У разі його виходу з організації виникають ризики втрати
клієнтів і значні витрати - вже понесені витрати на його навчання і витрати на підбір і
навчання нового менеджера.
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Добре налагоджена система клієнтського аналізу повинна приносити свої плоди
в боротьбі за задоволеність клієнта, його увагу і гроші, інакше кажучи, за формування
найважливіших конкурентних переваг фірми на ринку. Проте навіть вся ця досить
масштабна система не може повністю запобігти і тим більше виключити різні
негативні наслідки, що виникають внаслідок помилок і недоробок фірми, а отже розчарувань клієнта і певного падіння рівня його лояльності по відношенню до фірми.
Саме тому виключно важливе значення в забезпеченні ефективної роботи з
клієнтурою має вміння персоналу працювати з рекламаціями і претензіями клієнтів,
активно використовувати різні методи блокування розчарувань покупців.
Технологія продажу дозволяє:
- підвищити обсяг продажів за рахунок ефективних комунікацій з клієнтами;
- знизити витрати на навчання і організацію роботи персоналу (в тому числі
нового персоналу);
- знизити залежність компанії від людського фактору, зайнятого в продажах;
- підвищити продуктивність праці - виручку на одного співробітника;
- підвищити відсоток замовлень від загальної кількості відвідувачів.
Ця технологія поєднує потреби клієнта з властивостями продукту, таким чином
забезпечує підвищує обсяг продажу.
Отже, основними складовими технології є:
- розуміння потреб клієнта;
- знання властивостей-переваг власного продукту.

Імідж банківської установи як довгострокова конкурентна перевага
Торяник Ж.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних
дисциплін Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи»
Zhannator17@gmail.com
Копилець В., здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»
Сергєєва М., здобувач вищої освіти 5 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»
Зовнішні умови функціонування банківської установи перманентно мінливі.
Поява нових запитів та зміна уподобань клієнтів, зростання конкуренції, дефіцит
ресурсів, інтернаціоналізація бізнесу, виникнення нових можливостей для його
ведення, розвиток інформаційних мереж та цифровізації банківського сектору, широка
доступність сучасних технологій, зростання ролі людського фактору тощо, ініціюють
постійні зміни в системі банківського управління. В економічній літературі, особливо
вітчизняній, проблеми управління іміджем банку, як одного з видів маркетингової
діяльності та напрямів банківського менеджменту, досліджені недостатньо, що
пояснюється перш за все складністю і неоднозначністю процесів формування і
розвитку іміджу, а також недостачею наявних теоретичних та методичних розробок
щодо оцінки іміджу банку.
Для адекватного управління іміджем банка, перш за все виникає необхідність
його оцінки. Це пов'язано з тим, що в іміджі банку концентруються об'єктивні і
суб'єктивні цінності, закладені в основу його сутності, сукупність яких визначає
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конкурентні переваги кожного окремого банку. Слід зазначити, що оцінка елементів
іміджу може проводитися шляхом експертного опитування представників груп
цільової аудиторії і співробітників банку, за допомогою кількісних та якісних методів.
Контактними групами цільової аудиторії банку здійснюється експертна оцінка
елементів іміджу, яка потім зводиться в інтегральний показник окремо для
зовнішнього та внутрішнього іміджу і для загального іміджу банку.
Оцінка окремого параметра іміджу банку розраховується за формулою (1):
,

(1)

де Кpi – оцінка і-го параметра елементу іміджу банку, Qij – бальна оцінка j-го
експерта ступеня відповідності i-го параметра позитивному іміджу; n – кількість
експертів.
На рис. 1 представлені етапи оцінки іміджу банку.

Рис. 1. Процес оцінки іміджу банку (складено авторами на підставі [1]).
Таким чином, у сучасних умовах різко зростає роль іміджу у забезпеченні
конкурентоспроможності банків. Аналіз практики господарювання свідчить, що його
роль як фактору конкурентоспроможності постійно зростає, оскільки нелінійно зростає
сила впливу комунікативних потоків на поведінку усіх суб’єктів ринку.
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Особливості мaркeтингoвoї дiяльнocтi пiдприємcтвa поштових послуг
Утенков О.А., здобувач вищої освіти 7 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
Науковий керівник: Шевченко В.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування Харківського національного університету міського
господарства ім. О.М. Бекетова
viktoriy1703@gmail.com
Гaлузь зв'язку - oднa iз гoлoвниx гaлузeй в eкoнoмiцi будь-якoї крaїни. У нaш чac
зв'язoк являє coбoю oдин з нaйбiльш рoзвинeниx ceктoрiв eкoнoмiки. Рoль пoштoвoї
cиcтeми вийшлa зa рaмки прocтoї фiзичнoї дocтaвки пoшти. Ринoк зв'язку з кoжним
рoкoм cтaє уce бiльшe кoнкурeнтним i рiзнoмaнiтним, вiдбувaєтьcя бурxливe зрocтaння
eлeктрoнниx зacoбiв зв'язку, при якoму фaкc, eлeктрoннa пoштa, iнтeрaктивний зв'язoк i
iншi фoрми eлeктрoннoгo oбмiну iнфoрмaцiєю рoзвивaютьcя бiльш швидкими
крoкaми, нiж фiзичнa пoштa. Цe дoкoрiннo змiнює ceрeдoвищe в якoму прaцює пoштa.
Cутнicть мaркeтингу як упрaвлiнcькoї дiяльнocтi пoлягaє в тoму, щo ця дiяльнicть
cпрямoвaнa нa oрiєнтaцiю вирoбництвa, cтвoрeння видiв прoдукцiї, якa вiдoбрaжaє вимoги
ринку. Пiд нeю рoзумiють, нacaмпeрeд, вивчeння пoтoчнoгo i пeрcпeктивнoгo пoпиту нa
прoдукцiю нa пeвнoму ринку i вимoг cпoживaчiв дo тaкиx xaрaктeриcтик тoвaру, як якicть,
нoвизнa, тexнiкo-eкoнoмiчнi й ecтeтичнi пoкaзники, цiнa. Виxoдячи з кoмплeкcнoгo
врaxувaння ринкoвoгo пoпиту, cклaдaєтьcя прoгрaмa мaркeтингу тoвaру; вcтaнoвлюєтьcя
вeрxня мeжa цiни i рeнтaбeльнocтi йoгo вирoбництвa. Дaлi нa ocнoвi прoгрaми мaркeтингу
рoзрoбляєтьcя iнвecтицiйнa пoлiтикa пiдприємcтвa, прoвoдитьcя рoзрaxунoк пoвниx
витрaт вирoбництвa i визнaчaєтьcя кiнцeвий рeзультaт гocпoдaрcькoї дiяльнocтi
пiдприємcтвa (вaлoвий прибутoк i чиcтий прибутoк) [1].
Зaдaчa упрaвлiння мaркeтингoм пoлягaє у впливi нa рiвeнь, чac i xaрaктeр пoпиту
тaким чинoм, щoб цe дoпoмoглo oргaнiзaцiї в дocягнeннi цiлeй, щo кoштують пeрeд
нeю. Прocтiшe гoвoрячи, упрaвлiння мaркeтингoм - цe упрaвлiння пoпитoм. Видiляють
п'ять ocнoвниx пiдxoдiв (кoнцeпцiй), нa ocнoвi якиx кoмeрцiйнi oргaнiзaцiї здiйcнюють
cвoю мaркeтингoву дiяльнicть.
- кoнцeпцiя удocкoнaлювaння вирoбництвa;
- кoнцeпцiя удocкoнaлювaння тoвaру;
- кoнцeпцiя iнтeнcифiкaцiї кoмeрцiйниx зуcиль;
- кoнцeпцiя мaркeтингу;
- кoнцeпцiя coцiaльнo-eтичнoгo мaркeтингу [2].
Викoриcтaння кoжнoї з ниx oбoв'язкoвo i, у пeршу чeргу, пoрушує питaння прo
тe, яким пoвиннe бути cпiввiднoшeння iнтeрeciв вирoбникiв, cпoживaчiв i cуcпiльcтвa в
цiлoму. Aджe дocить чacтo цi iнтeрecи вcтупaють у прoтирiччя oдин з oдним.
Пeршoчeргoвим зaвдaнням для підприємства поштових послуг пoвиннa cтaти
рoзрoбкa cтрaтeгiї рoзвитку. Рoзрoбкa cтрaтeгiї мaркeтингу в рaмкax cтрaтeгiї рoзвитку
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пocлуг пoштoвoгo зв'язку cтaє чи нe нaйaктуaльнiшoю прoблeмoю для caмoвизнaчeння
пiдприємcтвa в кoнкурeнтнoму oтoчeннi.
Рoзрoбкa cтрaтeгiї пoчинaєтьcя з визнaчeння кoрпoрaтивнoї мiciї, рeгioнaльниx
тa кoрпoрaтивниx цiлeй, a пoтiм, нa ocнoвi мaркeтингoвoгo тa cитуaцiйнoгo aнaлiзу,
рoзрoбляють cтрaтeгiчний плaн мaркeтингу.
Пiдприємcтва поштових послуг мaють нacтупну мiciю: нaдaння cпoживaчaм
виcoкoякicниx пocлуг у cфeрi пoштoвoгo зв'язку, фiзичнoї дocтaвки пoштoвиx
вiдпрaвлeнь тa тoвaрiв, фiнaнcoвиx, трaнcпoртниx, рeклaмниx, iнфoрмaцiйниx тa iншиx
зaгaльнoдocтупниx прoдуктiв. Ця мiciя булa cфoрмoвaнa в ceрeдинi 90-x рoкiв, кoли
пiдприємcтва пoчaли пeрexiд дo coцiaльнo-oрiєнтoвaнoгo гocпoдaрcтвa. Нa тoй чac
мiciя булa aктуaльнa, aлe зaрaз пeрeд пiдприємcтвами поштових послуг пocтaють нoвi
пeрcпeктиви, тoму cлiд внecти змiни в фoрмулювaння мiciї, бo вoнa нe мaє чiткoї
нaпрaвлeнocтi.
Нoвa мiciя підприємства поштових послуг пoвиннa пoлягaти в нacтупнoму:
Прибутoк. Зaбeзпeчeння викoнaння плaну дoxoдiв i витрaт - ocнoвниx
узaгaльнюючиx пoкaзникiв фiнaнcoвoї дiяльнocтi пiдприємcтвa.
Клiєнти. Нaдaвaти клiєнтaм пocлуги нaйвищoї якocтi, зaвoйoвуючи їxню пoвaгу
й дoвiру. Пocлуги, якi нaдaютьcя, пoвиннi бути дocкoнaлi зa cвoїми якicними
xaрaктeриcтикaми. Клiєнти пoвиннi відчувати, щo вoни мaють cпрaву з кoмпaнiєю, якa
прoвoдить зaгaльну пoлiтику й нaдaє єдиний кoмплeкc пocлуг, i щo пiдприємcтвo щирo
зaцiкaвлeнo в тiм, щoб прoблeми клiєнтiв знaxoдили вiрнe й eфeктивнe вирiшeння.
Cфeрa iнтeрeciв. Вiдкривaти нoвi нaпрямки пocлуг й удocкoнaлювaти нaдaння
клacичниx пocлуг.
Пeрcoнaл. Нaвчaння пeрcoнaлу cпeцiaльним уcтaвaм пiдприємcтвa й
cпiлкувaнню iз клiєнтaми. Прoвeдeння нaвчaльниx ceмiнaрiв тa трeнiнгiв.
Рoзвитoк. Зaбeзпeчити cтiйкe функцioнувaння пiдприємcтвa, прocувaння нa нoвi
ринки пocлуг з виcoким тexнoлoгiчним рівнем [3].
Дужe вaжливo, щoб пiдприємcтвo мало чiтку мiciю, aджe цe дoзвoляє нaпрaвити
прoцec плaнувaння й cтрaтeгiї пiдприємcтвa зa дoпoмoгoю нaйбiльш зaгaльнoгo oпиcу
тoгo, як воно думaє викoнaти cвoї ocнoвнi зoбoв'язaння.
Нacтупний вaжливий крoк дo рoзрoбки мaркeтингoвoї cтрaтeгiї – визнaчeння
цiлeй пiдприємcтвa.
Кожне підприємство прагне до лiдeрcтва нa укрaїнcькoму ринку, та бажає cтaти
пoвнoпрaвним oпeрaтoрoм ринку пoштoвиx пocлуг з викoриcтaнням виcoкиx
тexнoлoгiй. Дocягти цьoгo пiдприємcтвo мoжe зaвдяки удocкoнaлeнню ocнoвнoї
дiяльнocтi, впрoвaджeнню нoвiтнix пocлуг, якi будуть вiдпoвiдaти пoтрeбaм
cпoживaчiв. Цe icтoтнo змiцнить пoлoжeння пiдприємcтвa й принece дoдaткoвий
прибутoк. Тoму cтрaтeгiчнa мeтa дiяльнocтi пoвиннa бути cпрямoвaнa нa збeрeжeння
лiдeрcтвa нa пoштoвoму ринку. Здiйcнeння цiєї мeти мoжe бути здiйcнeнe зa рaxунoк
нacтупниx зaxoдiв:
- пiдвищeння якocтi вжe icнуючиx пocлуг; пeрeгляду acoртимeнту нaдaвaниx
пocлуг тa вилучeнню з oбiгу тиx пocлуг, якi нe вiдпoвiдaють зaгaльнiй пoштoвiй
дiяльнocтi; рoзширeння acoртимeнтнoгo ряду пocлуг зa рaxунoк впрoвaджeння нoвиx
видiв;
- пoлiпшeння рoбoти зi cпoживaчaми;
- прoвeдeння пocтiйниx мaркeтингoвиx дocлiджeнь пoштoвoгo ринку крaїни,
cпoживaчiв тa їx пoтрeб, кoнкурeнтiв тa їxньoї дiяльнocтi;
- прoвeдeння гнучкoї тaрифнoї пoлiтики;
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- змiцнeння aвтoритeту нa внутрiшньoму ринку пoштoвиx пocлуг;
- впрoвaджeння рeклaмниx зaxoдiв тa рoзрoбкa cиcтeми cтимулювaння збуту нa
пiдприємcтвi;
- пiдвищeння фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi пiдприємcтвa зa рaxунoк впрoвaджeння
cиcтeми oргaнiзaцiї тa плaнувaння діяльності [5].
Пicля фoрмулювaння цiлeй рoзвитку oпeрaтoрa пoштoвoгo зв'язку нeoбxiднo
вибрaти тa oбґрунтувaти cтрaтeгiю дocягнeння мeти. Oднaк, пeрш нiж вибирaти
cтрaтeгiю, нeoбxiднo прoaнaлiзувaти пoлoжeння пiдприємcтвa нa ринку.
Тaким чинoм, зaвдяки впрoвaджeнню cтрaтeгiї підвищується кoнкурeнтний
бaр'єр для тиx, xтo прeтeндує нa лiдeрcтвo й нoвaчкiв чeрeз збiльшeння витрaт нa
рeклaму, бiльшe виcoкий рiвeнь ceрвicнoгo oбcлугoвувaння й бiльш знaчнi витрaти нa
дocлiджeння й рoзрoбку нoвиx видiв пocлуг.
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соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«УБС»
Сучасні економічні глобалізаційні та інтеграційні умови України зумовлюють
зростання ролі банків, які стали найголовнішими фінансовими посередниками, що
забезпечують необхідними ресурсами всіх учасників зовнішньоекономічних зв’язків.
На сьогоднішній день банківська діяльність характеризується зменшенням обсягу
надання послуг, через що банки вимушені переглянути структуру своїх витрат, і в
результаті скорочується обсяг персоналу і управлінські витрати на нього. Від того,
наскільки ефективно в банку організовано управління персоналом, залежить
ефективний результат діяльності підприємства в цілому. Саме тому особливу увагу
потрібно приділяти стратегії управління персоналом. Стратегії розвитку мають бути
максимально гнучкими та передбачати можливість реалізації банківських ризиків,
адже тільки так вони зможуть забезпечити банк однією з найважливіших складових
конкурентоспроможності – компетентним персоналом.
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Серед вітчизняних і зарубіжних науковців, що займалися питанням
стратегічного управління, є Р. Феурер, Д. Аакер, О. Любунь, М. Бублій, В.
Пономаренко та інші. В їх наукових працях було висвітлено умови власного
стратегічного вибору банку та забезпечення ефективності управління ним, поняття
«стратегічного управління» з різних позицій. Однак досліджувана проблема набуває
все більшої актуальності і вимагає подальшого аналізу задля висвітлення і покращення
різних її аспектів.
Аналіз різних наукових підходів щодо питання стратегічного управління
доводить, що без гнучкої стратегії, яка здатна змінюватися залежно від факторів як
внутрішнього, так і зовнішнього середовища, банк не може займати конкуруючі
позиції на ринку. Але також зрозуміло, що при нестабільному зовнішньому середовищі
банк просто не буде займатися розробкою чи впровадженням стратегічного
управління. Саме в умовах стабільної економічної та політичної ситуацій у банку
виникає потреба стратегії, адже в цьому випадку можливість точних прогнозів щодо
макроекономічної ситуації, становища окремих економічних суб’єктів та окремих
видів економічної діяльності, є досить високою.
Важливим завданням кадрових служб банківських установ України у
посткризовий період є реалізація ефективної системи мотивації. Тому основу концепції
управління кадрами на сьогодні становить роль особистості працівника, знання його
мотиваційних сторін, уміння їх формувати і реалізовувати відповідно до завдань
банківської установи. Теоретична основа для управління персоналом – концепція
управління знаннями. Використання цього інструменту дасть можливість оцінити
внутрішнє і зовнішнє середовище на основі великої кількості інформації для впливу на
всі процеси підбору, прийому, розвитку та мотивації персоналу. При цьому мають
враховуватися думка експертів та їх рекомендації, порівнюватися різні джерела
інформації – все це дасть можливість вибрати оптимальне рішення щодо аспектів
управління персоналом [3].
Як відомо знання – невичерпний трудовий ресурс, який має здатність до
постійного зростання і поновлення, тому не лише стратегія управління персоналом є
головною в банківській установі. Туди слід віднести і стратегію безперервного
навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Від ефективності впровадження цих
стратегій залежать результати діяльності банку, його конкурентоспроможність і
динамічність розвитку. Основні завдання управління персоналу зосереджені на
проблемах розвитку працівників, які повинні мати високий рівень знань, оскільки це
дозволить їм правильно оцінювати ситуацію, мислити глобально і локально приймати
рішення.
Підбір кадрів у банківську установу здійснюється на конкурсній основі, при
чому перевага надається тим спеціалістам, які мають рекомендації досвідчених
працівників. Не секрет, що на будь-якому підприємстві існує таке явище як
працевлаштування за знайомством, що пояснюється прагненням банків скоротити
ризики при залученні нових працівників на відповідальні посади [1]. Сучасні банки
формують свій колектив як із досвідчених працівників, так і з студентів вищих
навчальних закладів. Це пов’язано з тим, що в банках скорочуються посади, які
потребують високої кваліфікації, і розширюються ті, які досвіду роботи не потребують.
Відповідно має місце висока різниця в доходах банківських працівників.
Від початку діяльності банківської установи важливим елементом його стійкості
є створення умов для формування колективу з єдиною корпоративною культурою [2].
Тому банку необхідно сформувати ефективну кадрову стратегію, враховуючи при
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цьому певні чинники: розмір банку, його репутацію на ринку, структуру клієнтської
бази та інші. Інтенсифікація праці персоналу банку, масове освоєння нових технологій,
розширення спектру повноважень і відповідальності фахівців призводить до
кардинальних змін щодо вимог до сучасного банківського персоналу. Практика
показує, що рішення на користь того чи іншого банку у своїй економічній діяльності
залежить насамперед від того, з якими фахівцями йому доведеться мати справу.
Водночас вимоги ставляться не лише до професійних навичок, а до особистісних
якостей працівника. Тому сьогодні в банку мають працювати не лише
висококваліфіковані фахівці, а й люди, що вміло володіють комунікативними й
комерційними навичками, здатні презентувати банківські продукти, а найголовніше –
готовими до постійного розвитку.
В результаті проведеного дослідження можна зробити висновки, що у сучасних
умовах господарювання діяльність банківських установ має відбуватися на засадах
стратегічного управління. Адже на основі цього кожен банк може розкрити власні
сильні чи слабкі сторони, встановити свій спектр надання послуг та визначитися з
сегментами ринку. При формуванні умов стратегічного управління персоналом банк
повинен враховувати такі завдання, як постійне досягнення персоналом нового рівня
знань, навичок, компетенції та кваліфікації; підтримка взаємодії між власниками,
менеджерами та виконавцями операцій; створення умов для виконання персоналом
професійних обов’язків. Отже, управління персоналом має стати для банку чи не
першочерговим та відповідальним завданням і має бути спрямоване на довгострокову
перспективу виживання банку в умовах швидкого посилення конкуренції.
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Концептуальні основи маркетингу як теорії і як системи тематичних,
методологічних і практичних знань спочатку розроблялися в рамках загального курсу
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комерційної справи. Вони викладалися в різних вищих і середніх навчальних закладах
країн Заходу й у сучасному представленні сформувалися на початку XX в.
Маркетинг викликає до себе інтерес і застосовується більшістю компаній,
насамперед тому, що дозволяє вирішувати ринкові проблеми найбільш раціональним
шляхом, максимально використовувати й оптимально сполучати виробнику власні
можливості і можливості ринку засобів виробництва для одержання високих
прибутків, планувати свою діяльність на ринку з урахуванням передбачуваних
тенденцій його розвитку.
Промисловий маркетинг використовується підприємствами, що діють не тільки
в сфері виробництва, але й у сфері обігу. Він постійно еволюціонує, при цьому істотно
міняються погляди на нього, застосовувані підходи, прийоми і методи [1].
Концептуальна сутність маркетингу полягає в тім, що він розглядається,
насамперед, як система керування виробництвом, а також реалізацією товарів і послуг,
орієнтована на ринок. Це означає, що в основі прийняття управлінських, виробничих і
комерційних рішень і їхньої оцінки лежить інформація про обумовлений ринок, де
безпосередньо реалізується товарна продукція.
Промисловий маркетинг складається з двох основних напрямків:
Перший напрямок — це управлінський маркетинг (інша назва —
«маркетинговий менеджмент»). Він формує «спосіб мислення» у керуванні
промисловим (посередницьким) підприємством.
Орієнтовані на виконання комплексу задач, що відбивають цільові настанови,
стан і перспективи розвитку ринку, а також наявної і потенційної можливості
підприємства. Відповідно до цього будуються організаційна структура і система
керування підприємством, розробляється корпоративна філософія, формується
корпоративна культура [2].
Другий напрямок — функціональний маркетинг — це система діяльності
підприємства на самому ринку. Функціональний маркетинг формує так називаний
«спосіб дії» господарської структури.
Даний напрямок припускає формування і розвиток гнучкої системи просування і
реалізації товарів виробничого призначення (ТПН) і ділових послуг (ДУ), що має
безліч варіантів комбінування різних прийомів, підходів і методів.
Варто додати, що промисловий маркетинг одночасно є вираженням своєрідного
світогляду, .мислення і діяльності не тільки керівного складу, але і всіх співробітників
визначеного підприємства.
Виходячи зі сказаного, можна формалізувати наступну дефініцію:
Промисловий маркетинг - це багатофункціональна система постійного
пристосування до ринку товарів, що змінюється, виробничого призначення і ділових
послуг.
Промисловий маркетинг має безліч типів і видів. У кожнім конкретному випадку
вибір залежить від сформованої ситуації й очікуваних результатів.
Комплекс маркетингових заходів і дій конкретного підприємства повинний
відбивати прийняті їм стратегічні і тактичні цільові настанови, наприклад: розвивати,
збалансувати, знижувати, формувати, стабілізувати попит на товари і послуги
виробничого призначення, поліпшувати їхня якість, розширювати асортимент і т.д.
Кожен тип і вид промислового маркетингу припускає використання специфічних
прийомів організації і здійснення ринкової діяльності [3].
Щоб реалізувати промисловий маркетинг на практиці, необхідно, щоб на
підприємстві була змінена філософська концепція виробничо-комерційної діяльності і
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здійснений перехід від традиційної орієнтації на вимоги виробництва до орієнтації на
вимоги ринку. Ці дві стратегічні орієнтації по ряду аспектів тісно зв'язані між собою.
Однак в умовах перетворення ринку виробника в ринок споживача, що відбувається по
більшості галузевих напрямків, потрібно відповідний світогляд на значення, роль,
місце і сутність виробничо-комерційної діяльності із соціально-економічних позицій.
Важливо підкреслити, що орієнтація на ринок — це більш висока ступінь у
діяльності промислового (оптово-посередницького) підприємства. Її суть полягає в тім,
щоб не обмежуватися рішенням задач внутрішньо системного характеру, а
встановлювати кінцеву мету, зв'язану, у першу чергу, із задоволенням попиту і чекань
покупців.
Слід зазначити, що промисловий маркетинг стосовно маркетингу споживчих
товарів, послуг має дуже багато відмінностей і особливостей.
В основі маркетингу товарів виробничого призначення лежить, насамперед,
облік вимог не окремих осіб, а виробництва і характеру підприємницької діяльності.
Це означає підвищену прагматичність господарської діяльності, що виражається через
раціональність, оптимальність, твердість, погодженість, підвищену відповідальність і
т.д.
Реалізація промислового маркетингу передбачає системний підхід, при якому
послідовність, комплексність і погодженість дій повинні утворювати стрункий
технологічний процес, починаючи від задуму товару виробничого призначення (чи
моделі пропозиції) і закінчуючи його використанням інституціональними споживачами
[4].
Керування маркетингом на підприємстві здійснюється двома шляхами:
1. за допомогою формування і розвитку організаційної структури маркетингових
підрозділів, що здійснюють взаємозалежну функціональну діяльність.
2. за допомогою розробки і здійснення комплексу маркетингових програм і
планів (стратегічних, оперативних), визначальних виробничо-комерційну діяльність
підприємства на ринку.
Практика маркетингу у великих промислових компаніях економічно розвитих
країн свідчить про необхідність комплексного здійснення ряду організаційноекономічних і виробничо-технічних заходів. Серед них найбільш важливими є:
1.створення розгалуженої ієрархічної товаропровідної мережі, що включає
автоматизовані транспортно-складські системи, великі регіональні торгово-розподільні
комплекси з філіями і центрами технічного обслуговування.
2. створення ефективної і гнучкої системи посередницьких структур.
3. побудова єдиної інформаційно-обчислювальної мережі, основаною на
застосуванні сучасних засобів зв'язку, персональних ЕОМ і інтерактивних терміналів
для автоматизації обліку виробничих і торгових операцій.
4.використання
сучасних
локальних,
регіональних
і
національних
телекомунікаційних систем і відповідних інформаційно-обчислювальних центрів.
5.створення автоматизованих баз даних, що забезпечують функціонування
інтегрованої системи планування виробництва, обліку продажів і керування
товарними запасами товаропровідної мережі, що водить.
6.впровадження автоматизованої системи розробки, введення і контролю
дотримання взаємозалежних норм, нормативів і стандартів у сферах виробництва,
розподілу і споживання продукції [5].
Використана література:
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Форсайт-технологии в планировании маркетинга предприятия
Шавлюга О.А., м.э.н., старший преподаватель кафедры учета, финансов,
логистики и менеджмента Полоцкого государственного университета
olga.sk.19@mail.ru
Систематическое и комплексное планирование маркетинговой деятельности
позволяет предприятиям рационально распределять имеющиеся ресурсы,
своевременно подготавливаться к возможным изменениям внешней и внутренней
среды, способствует достижению стабильного положения на рынке.
Очевидно, что маркетинг в последнее время все больше приобретает значение
доминирующей функции при принятии менеджментом предприятия самых разных
управленческих решений. Такая тенденция ориентирует на диверсификацию
маркетинга и активное использование форсайт – технологий, что позволит быстрее и
лучше приспосабливаться к изменениям внешней среды, прогнозировать ситуацию на
рынке, выявлять потенциальных потребителей и своевременно отвечать на их запросы
путем создания новых товаров и услуг.
В настоящее время классическим считается определение Б. Мартина, который
представляет форсайт как «процесс, включающий систематические попытки оценить
долгосрочные перспективы науки, технологии, экономики, окружающей среды и
общества с целью определить стратегические направления исследований и новые
технологии, способные принести наибольшие социально-экономические блага» [1, с.8].
Практический момент затрагивает в своем определении Н.В. Гапоненко: форсайт
- это совокупность инструментов, позволяющих не предугадывать проблемы
будущего, а ставить цель в виде желаемого ожидаемого результата, определять
необходимые настоящие состояния [2].
В качестве характерных черт, присущих форсайту можно выделить следующие:
коммуникация участников; фокусирование внимания на долговременных аспектах
развития; координация действий вовлеченных в процесс экспертов; взаимосвязь между
уровнем научно-технического развития и перспективами развития рынков; достижение
консенсуса; системная упорядоченность процесса.
Внедрение и использование форсайт технологий в маркетинге целесообразно так
как позволяет:
 определить меры по достижению поставленных долгосрочных целей
маркетинга;
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 разработать возможные сценарии развития маркетинговой деятельности в
будущем;
 консолидировать усилия заинтересованных сторон (стейкхолдеров), то есть
всех участников процесса;
 понять природу происходящих изменений в экономике в долгосрочной
перспективе;
 определить успешные сферы деятельности предприятия.
С учётом этого, план маркетинга должен стать более гибким, учитывающим
различные варианты рыночного поведения предприятия, то есть трансформироваться в
форму плана – сценария.
В результате проведенного исследования была обоснована структурная модель
плана-сценария маркетинга, которая содержит 14 разделов (цели маркетинга; анализ
внешних и внутренних условий маркетинговой деятельности предприятия;
сегментация рынка; маркетинговые исследования; товарная политика; ценовая
политика; сбытовая (дистрибуционная) политика; маркетинговые коммуникации
(коммуникационная политика); оценка рисков маркетинговой деятельности и комплекс
мероприятий по их предотвращению; бюджет плана маркетинга; организация
маркетинга на предприятии; контроль реализации плана маркетинга; оценка
эффективности маркетинга предприятия (по авторской методике комплексной оценки
эффективности маркетинга предприятия (FOC-S-методика); приложения). Плансценарий формируется в результате проведения форсайт-сессий, в которых активно
взаимодействуют форсайт-участники (собственники, специалисты по маркетингу,
инвесторы, потребители и др.).
Предложенная структурная модель плана-сценария маркетинга отличается
контентной мобильностью и возможностью формирования сценария рыночного
поведения в зависимости от ориентации предприятия на внутренний или внешний
рынки, а также конкурентной силы других участников рынка.
Таким образом, внедрение и реализация форсайт-технологий в маркетинге позволит
повысить способность к предвидению, развить гибкость и адаптивность предприятия к
переменам внешней среды, лучше понять рыночную ситуацию в динамике.
Использованная литература:
1. Соколов, А. В. Форсайт: взгляд в будущее / А. В. Соколов // Форсайт. – 2007.
– № 1. – С. 8–15.
2. Гапоненко, Н. В. Форсайт: теория, методология, опыт / Н. В. Гапоненко. – М. :
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Особливості кадрової політики державних та муніципальних служб
Шевченко В.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і публічного
адміністрування Харківського національного університету
міського господарства ім. О.М. Бекетова
viktoriy1703@gmail.com
Проблема формування якісного, високопрофесійного корпусу державних і
муніципальних службовців є однією з найскладніших проблем будь-якої державної
системи.
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До першочергових завдань в роботі з кадрами слід віднести підвищення наукової
обґрунтованості державної кадрової політики, створення нової системи роботи з
кадрами, професійного розвитку персоналу державної муніципальної служби,
розширення мережі та якісне оновлення державно-освітніх установ і кадрових служб
державних і муніципальних органів, освоєння світового досвіду в управлінні
людськими ресурсами.
Тут піднімаються такі неоднозначні питання, як удосконалення системи відбору
кадрів на державну і муніципальну службу, розробка наукових критеріїв їх оцінки,
науковий підхід до аналізу потреб в управлінському персоналі, формування
ефективних технологій розстановки і просування кадрів, підвищення обґрунтованості
кадрових рішень та розширення їх гласності та ін.
Переломлення даних напрямів кадрової роботи крізь призму української
дійсності призводить до висновку, що в сфері роботи з кадрами державної і
муніципальної служби ми поки маємо більше проблем, ніж позитивних результатів. У
багатьох регіонах України відсутні довгострокові перспективи в підготовці та
використанні кадрів, кадрова політика часто носить безсистемний характер, в зв'язку з
чим виявляється неузгодженою з програмами економічного і соціального розвитку
територій, в ній немає продуманої системи підбору і переміщення кадрів [1].
Підсилює дані негативні тенденції: - надмірний ріст управлінського персоналу у
всіх сферах, що знижує ефективність влади, збільшує витрати на утримання апарату,
послаблює можливості контролю за його діяльністю; - бюрократизм апарату; - включення
частини чиновництва на різних рівнях управління в політичну боротьбу, що призводить
до саботажу державних управлінських рішень; - корупція, що активно проникає у владні
структури та ін.
Основні недоліки в підборі непрофесійних кадрів обумовлені навіть не
недосконалістю методів, а причинами більш «низького рівня» - небажанням їх
використовувати і підбирати кадри, керуючись діловими і моральними критеріями.
Невтішні підсумки економічного, соціального, культурного розвитку України в
останнє десятиліття XX ст. свідчать, що «апарат держуправління поки мало
пристосований до практичного здійснення загальнонародного інтересу і прийняття
нормативно-правових рішень, політизований і хаотично структурований, слабо
справляється з численним спокусами влади. Громадськість адекватно реагує на це,
дивиться на держслужбовця, як на зволікача і бюрократа, малоінтеллігентну і
обмежену людину, казнокрада, який всіляко прагне до влади. У суспільстві наростає
занепокоєння бюрократизацією управлінських структур [2].
Взагалі, можна виділити наступні недоліки, що виникають при підборі кадрів на
державну і муніципальну службу: - протекціонізм, висування працівників за
принципами особистої відданості; - відсутність серйозних конкурсів на заміщення
вакантних посад; - некомпетентність самих працівників, які займаються питаннями
підбору і виховання кадрів; - суб'єктивізм при оцінці ділових і особистісних якостей
працівника; - недостатнє використання в цій роботі демократичних засад.
За останні роки ситуація з кадрами в органах державної влади погіршилося.
Найбільш підготовлені працівники йдуть із цих органів на роботу в різні недержавні
структури . В результаті робота в державному апараті стає мало привабливою і не
престижною. У зв'язку з цим виникають серйозні труднощі з забезпеченням високої
дисципліни, вимогливості і відповідальності працівників [3].
Картина спеціалізацій базової вищої професійної освіти у державних і
муніципальних службовців в цілому по країні така: 60% з них мають інженерно198

технічну, сільськогосподарську або медичну освіту; 6% - соціально-економічну або
гуманітарну, але не пов'язану з профілем держслужби; 5% - юридичну; 23,5% - освіту
за однією зі спеціальностей кваліфікаційної групи «Економіка і управління» і лише 1%
за фахом «Державне і муніципальне управління». Близько 5% і зовсім не пройшли
вузівської підготовки. Лише 4% отримали в останні роки додаткову освіту за однією з
10 спеціальностей державної служби. Відчувається гостра нестача високопрофесійних
фахівців практично в усіх напрямках правової, фінансово-бюджетної політики, питань
планування соціально-економічного розвитку територій і т.д. Такий стан потребує
суттєвого коригування в кадровій діяльності, перетворення державної і муніципальної
служби в більш динамічний, відкритий інститут, виходу на новий кадровий рівень в
системі державного і муніципального управління. А це неможливо без науково
обґрунтованої концепції кадрової політики.
Має місце і низький рівень професійної підготовки українських державних і
муніципальних службовців. Ситуація тут по істині кризова. Дослідження показують,
що переважна частина керівників органів і структурних підрозділів органів виконавчої
влади не мають освіти відповідного профілю їх професійної діяльності. Серед
недостатньо освітлених напрямів кадрової роботи залишаються нові підходи до
формування персоналу державної і муніципальної служби, особливо методи і засоби
вивчення особистості при підборі і розстановці кадрів, не систематизований в повній
мірі досвід оцінки та просування персоналу регіональних і муніципальних структур
управління.
Українська система місцевого самоврядування з точки зору кадрового
потенціалу відчуває сьогодні гостру потребу в удосконаленні. Разом з тим
вдосконалення кадрового забезпечення місцевого самоврядування передбачає не
тільки підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі державного і
муніципального управління, але і відбір на муніципальні посади кращих з них,
ефективний розподіл даних фахівців в рамках конкретних муніципальних органів та їх
структурних підрозділів, використання при цьому великого комплексу ефективних
кадрових технологій - як традиційних, так і більш сучасних.
Використана література:
1. Бабун Р. Становление муниципальной науки и подготовка кадров для
муниципального управления / Р. Бабун // Муниципальная служба. – 2001. – № 2. – С.
14–20.
2. Витко Т. Окремі аспекти оцінки управлінсько-кадрового потенціалу як
необхідна складова реалізації державної кадрової політики України / Т. Витко //
Вісник НАДУ. – 2004. – № 2 – С. 159–164.
3. Дубенко С. Державна служба і державні службовці в Україні: навч.-метод.
посіб. / С. Дубенко – Київ: Ін Юре, 1999. – 244 с.
4. Кагановська Т. Характеристика вимог, що висуваються до персоналу органів
державного управління / Т. Кагановська // Юридичний журнал. – 2008. – № 10 (76). –
С. 88–93.
5. Крушельницька О. Управління персоналом: навч. посіб. / О. Крушельницька,
Д. Мельничук – Київ: Кондор – 2003. – 296 с.
6. Михненко А. Особливості моделювання системи пошуку та відбору
7. Олуйко В. Сучасна державна кадрова політика: стан і перспективи розвитку /
В. Олуйко // Юридична Україна. – 2006. – № 9. – С. 13–16.

199
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В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар,
встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Дедалі
більшого значення набуває така складова комплексу маркетингу, як маркетингові
комунікації. Система їх спрямована на інформування, переконування, нагадування
споживачам про товар фірми, підтримку його збуту, а також створення позитивного
іміджу компанії. Також, тенденції розвитку ринку вказують на те, що масовий
(традиційний) маркетинг все рідше використовується підприємствами, натомість
відбувається перехід до спеціалізованого маркетингу.
Актуальність теми роботи полягає в тому, що в сучасних умовах серед причин,
що приводять до збитковості підприємств, значне місце посідають суб`єктивні
причини, які залежать від результатів діяльності самих підприємств. Одне з основних
місць серед цих причин займає проблема неефективної організації маркетингових
комунікацій на підприємстві.
Перш за все, варто зауважити, що маркетингова комунікація фірми – це
комплексний вплив організації на внутрішнє й зовнішнє середовище, з метою
створення сприятливих умов для стабільної і прибуткової діяльності на ринку
У новітньому маркетингу важливої ролі набуває інтегративна характеристика
маркетингових комунікацій. У цілому, інтегровані маркетингові комунікації – це
двобічний процес, який з одного боку, передбачає вплив на цільові й інші аудиторії, а з
іншого – допомагає одержанню інформації про реакцію цих аудиторій на
здійснюваний підприємством вплив. Обидві ці складові однаково важливі, їхня єдність
дає підставу говорити про інтегровану маркетингову комунікацію як про систему.
Варто розуміти, що жодне підприємство або фірма не в змозі діяти відразу на всіх
ринках, задовольняючи при цьому запити всіх споживачів. Навпаки, підприємство буде
процвітати лише в тому випадку, якщо воно націлене на такий зовнішній ринок,
клієнти якого з найбільшою ймовірністю будуть зацікавлені в його маркетинговій
програмі.
Еволюція інтегрованих маркетингових комунікацій відбувається і в ХХІ ст. Вона
трансформувалась у принцип TTL-реклами. TTL (trough the line – крізь лінію) сучасне
трактування теорії інтегрованих маркетингових комунікацій, який формується завдяки
ATL-(above the line – над лінією) та BTL-реклами (below the line – під лінією) [1].
Останнім часом все більше підприємств воліють застосовувати ATL і BTL
технології з метою підвищення впізнаваємості своєї продукції або інформування про
новинку, перемикання споживача з конкуруючого бренду на свій, підтримки іміджу
торгової марки, збільшення обсягу продажів та ін.
ATL (above the line – над лінією) – це традиційний односторонній (прямий) вплив
на свідомість споживача без включення його в діалог з продавцем товару, виробником
або торговою організацією з виконанням платних рекламних замовлень за
посередництвом преси, радіо і телебачення, кіно та зовнішньої реклами.
До ATL відносять такі види реклами:
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 телереклама і реклама в кінотеатрах;
 радіорекламу;
 пресову рекламу;
 зовнішню і транспортну рекламу;
 рекламу в мережі Інтернет [2].
Всі інші способи реклами відносять до АТХ-технологіям.
В свою чергу BTL (below the line – під лінією) – це рекламна діяльність і заходи з
просування, які включають стимулювання збуту, прямий маркетинг, зв’язки з
громадськістю, участь у виставках, реклама в мережі Інтернет.
Традиційно BTL включає в себе заходи щодо стимулювання збуту,
мерчандайзинг, подієвий маркетинг і аудит роздрібної торгівлі, в ході якого
проводиться перевірка асортименту продукції в роздрібних магазинах, її викладка,
рекламне оформлення, порядок цін та ін. Хоча багато фахівців часто мають на увазі під
BTL всі маркетингові заходи (включаючи PR, direct marketing, product placement та ін.)
за винятком медіареклами.
BTL включає в себе:
- стимулювання збуту серед споживачів, персоналу і торгових посередників;
- мерчандайзинг;
- прямий маркетинг (поштові розсилки, телевізійний маркетинг; інтерактивний
маркетинг та ін.);
- подієвий маркетинг [3].
BTL-заходи можна проводити самостійно або за допомогою агентства, при
відсутності у підприємства відповідних фахівців. Вибір агентства можна розділити на
кілька етапів:
1) слід визначити спеціалізацію агентства і його репутацію;
2) необхідно вивчити вартість послуг, пропонованих агентством;
3) необхідно попросити агентство надати деякі гарантії виконання робіт [4].
Наприклад, надавши авансом невеликий пакет послуг.
Після докладного вивчення агентства і за сприятливих обставин підписується
контракт і починається безпосередня робота з розробки BTL-заходів.
Отже, заходи ATL та BTL базуються на рішеннях, для яких не існує обмежень,
що можуть поєднувати нестандартне застосування класичних методик, що довели свою
ефективність, і принципово нових інструментів і прийомів, запозичених з інших сфер
життя (театр, кінематограф, спорт, релігія, наука тощо). Вражаючими результатами, які
приносять саме BTL-проекти є миттєве й глибоке проникнення у свідомість споживача
(радикальне зростання пізнавання марки й стрибкоподібне збільшення продажів) і
перетворення споживача в прихильника бренду (експрес-формування лояльності й
прихильності)
Слід мати на увазі, що у ATL-і BTL-технологій абсолютно різні комунікаційні
завдання. Як правило, ATL-реклама не покликаний збільшувати продажі товару, її
завдання – інформувати, повідомляти, формувати і т.д. Якщо компанія ставить перед
системою маркетингових комунікацій задачу щодо стимулювання збуту, тоді більш
доцільно використовувати систему BTL-технологій.
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Globalization combined with the economic crisis, force brands to search for effective
tools to ensure their popularity and competitiveness. In search of stability and certainty,
consumers rely on brand’s recognizability, symbolism, and significance. Practitioners, market
consultants, and scientists have researched and developed many detailed brand concepts.
The brand is and has been defined in many different ways over the years, depending
on the perspective from which the brand is perceived. The American Marketing Association
(AMA) defines the brand as a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them,
which is intended to identify the goods or services of one seller or a group of sellers and to
differentiate them from those of competitors [2]. Such marketers as Jean-Noel Kapferer,
Steve Yastrow, John Bennett and Sandra Moriarty, Kevin Lane Keller, Brian Sternthal and
Alice Tybout studied brand.
There are many different perceptions of what the brand identity consists of. However,
the more common definition of brand identity is that it is a set of associations the brand
strategist seek to create or maintain [1, p. 43]. The brand identity must express the particular
vision and uniqueness of the brand – what the brand stands for basically, and the brand
identity must be of a long-lasting or permanent nature.
The analysis of brand management that has provided the seven approaches framework
or categorization of brand management is based on the philosophy of science by Thomas
Kuhn, who is one of the most influential contributors to knowledge about paradigms.
According to J.-N. Kapferer, brand identity is the key notion of the brand
management. It is a powerful and complex concept with the potential of strengthening
competitive power significantly. Most companies today build and manage identity to ensure
that the brand identity expresses an exact set of values, capabilities and unique sales
propositions.
Unlike several of the other brand management approaches, the conceptualization and
evolution of the identity approach in brand management is primarily practitioner-led. Brand
identity is tangible and appeals to the senses. You can see it, touch it, hold it, hear it, watch it,
and move it. Brand identity fuels recognition, amplifies differentiation, and makes big ideas
and meaning accessible. Brand identity takes disparate elements and unifies them into whole
systems [7, p. 4].
Developing and encouraging a positive brand identity can help a company distinguish
itself from competitors and create strong associations with its products. Everybody
communicates on two levels, namely verbally and non-verbally. Thus, there are verbal and
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non-verbal identities. Verbal identity’s “basic elements” aim to make a brand’s language
distinctive [6, p. 3]. They comprise the following: name, tagline, slogan, tone of voice,
descriptors, and storytelling.
The basic elements of a brand’s visual identity are as follows: logos, symbols, colors
and typefaces [6, p. 2]. Visual brand identity is the branding terminology for a unique
"alphabet" of design elements, which directly and subconsciously communicate a company's
values and personality through compelling imagery and design style.
One more important element is audial or sound identity, also known as sound
branding, sonic branding and acoustic branding. Audial identity can be described as the
unique, proprietary music or sound that emotionally conveys a brand’s essence and
values [3, p. 7]. Its basic elements are jingle and sound logo.
The brand uses all the means of perception to convey its idea and essence. These may
include odor, taste, and texture as the elements of brand language. These three elements are
more commonly used in product design [5, p. 120].
The identity approach brings into focus the creation of a unified, verbal, visual, audial,
sense perceptional and behavioral identity. It is assumed that consumers attribute identity
characteristics to companies and that people form images of companies based on the total
experience of the company. This places the corporation and its employees at the center of
brand equity creation. The identity approach hence adds the importance of the identity of the
corporate branding to the theoretical domain of brand management [4, p. 49].
As far as brand is a socio-cultural phenomenon, we can interpret it as a specific
semantic object, which expressive means are built around a semantic core and pose the basic
values as a subject of communication. The content and meaning of individual attributes are
revealed and get their certainty in the context of a symbolic space of the brand. Brand acts as
a marketing modification of the image, concentrating in its communicative and creative
possibilities and socio-cultural meanings [5, p.116].
In the identity approach, culture is defined at micro-level (while the cultural approach
highlights branding in the context of macro-level culture). In the micro-level culture
definition of the identity approach, organizational culture is to be understood as a concept
that provides a local context or frame for the organizational identity. The organizational
culture furthermore contributes with symbolic material to the construction of corporate
identity.
In a brand management context, the key assumption of the identity approach is that all
marketing and communication activities should be integrated, aligned and elevated from a
product-focused and tactical level to a strategic, corporate level. Only in that way will it be
possible to create a coherent company experience for the consumer. It is from that
assumption that the idea of corporate branding and integrated market communication stems.
The notion of identity is applicable to the individual brand level, but corporate branding plays
a vital role in the identity approach because alignment of all communication in one unified
identity requires strategic-level brand management. Identity is something that is initiated
from inside the company.
Compelling brand identity presents any company, any size, anywhere with an
immediately recognizable, distinctive professional image that positions it for success. An
identity helps manage the perception of a company and differentiates it from its competitors.
A smart system conveys respect for the customer and makes it easy to understand features
and benefits. A new product design or a better environment can delight a customer and create
loyalty. An effective identity encompasses such elements as a name that is easy to remember
or a distinctive package design for a product [7, p.11].
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Strategic brand identity works across diverse audiences and cultures to build an
awareness and understanding of a company and its strengths. By making intelligence visible,
effective identity seeks to communicate a company’s unique value proposition clearly and
durably. The coherence of communications across various media sends a strong signal to the
customer about the focus of a company.
Managers who seize every opportunity to communicate their company’s brand value
through the brand identity Electronic resource are building a precious asset.
1. Aaker D. Brand Leadership / D. A. Aaker and E. Joachimsthaler. — Sydney: Free
Press Business, 2002. — 368 p.
2. American Market Association Dictionary [Electronic resource]. — Available at :
https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B
3. Culache O. Brand building in a semiotic age: developing meaningful brands with
creative multimodal tools. — Journal of inventics. Vol. 17, № 88, 2014. — P.1-10
4. Heding T. Brand management: research, theory and practice / Tilde Heding,
Charlotte F. Knudtzen and Mogens Bjerre. — New York: Routledge, 2009. — 267 p.
5. Ushchapovska I. V. Convergence of brand language elements /
I. V. Ushchapovska // Filolohichni traktaty. — Sumy, 2017. — Vol. 9. № 1. — P. 115-121
6. Visual and verbal identity [Electronic resource]. ― Available at :
file:///C:/Users/User/Downloads/5%20Visual%20and%20verbal%20identity.pdf
7. Wheeler A. Designing brand identity / Alina Wheeler. ― New Jersey : John Wiley
& Sons, Inc., 2009. ― 307 p.
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СЕКЦІЯ 5. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Аналіз теоретичних підходів щодо визначення сутності стратегічного
планування у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Бестужева С. В., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
svitlana..bestuzheva@gmail.com
В умовах формування нових цивілізаційних засад розвитку національної економіки
та поглиблення її інтеграції у світовий економічний простір зовнішньоекономічна
діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання стає важливою і невід’ємною складовою
господарської діяльності у цілому, яка при ефективному використанні усього комплексу
сучасних форм і методів міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на технічний
рівень виробництва, його ефективність, якість продукції, що виробляється. Зростання
динамізму економічних і соціальних процесів у суспільстві, швидка зміна кон’юнктури на
внутрішньому і зовнішньому ринках актуалізують роль стратегічного планування, що і
обумовлює необхідність поглибленого дослідження існуючих теоретичних підходів щодо
визначення його сутності.
Не викликає сумніву думка вітчизняних та закордонних вчених, що планування є
важливою складовою частиною та основною функцією менеджменту діяльності
підприємства.
На думку В. Ф. Оберемчук, підприємство, яке не вміє планувати чи не вважає
потрібним це робити, навряд чи зможе досягнути успіхів у своєму соціальноекономічному розвитку. Уважний підхід до процесу планування створює всі умови для
успішної виробничо-господарської діяльності підприємства як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках [9, с.53].
Тому стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності повинно бути
гнучким та динамічним, здатним швидко реагувати на нові ринкові збурення та
пристосовуватися до змін. Реалізація стратегічного плану зовнішньоекономічної
діяльності вітчизняних підприємств здійснюють з використанням адміністративних
важелів, на основі тактики, політики, процедур та правил [7, с. 104].
У науковій роботі І. Ансоффа чітко розмежовується стратегічне планування від
стратегічного менеджменту. Вчений вважає, що стратегічне планування фокусується
на прийнятті стратегічних рішень, а стратегічний менеджмент спрямований на
досягнення стратегічних результатів. Значним висновком І. Ансоффа є те, що стратегії
розробляються не тільки для організації в цілому. Стратегію може мати окремий
компонент організації (об’єкт стратегічного управління), який може виступати
основним об’єктом уваги менеджерів залежно від стану справ в організації чи у зв’язку
зі змінами, що відбуваються у зовнішньому середовищі [2, с. 212].
У навчальному посібнику з міжнародного менеджменту під редакцією
І.
О. Піддубного стратегічне планування у його концентрованому виді являє собою
відповідь управлінського персоналу на дію сил, які генеруються середовищем
міжнародного бізнесу підприємства. У формалізованому виді процес стратегічного
планування складається із системи дій і рішень, пов’язаних з розробкою стратегії та
тактики досягнення цілей та завдань, орієнтованих на забезпечення життєздатності
підприємства як суб’єкта міжнародного бізнесу [8, с. 67].
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П. Лоранж визначає процес стратегічного планування як “такий, що забезпечує
нововведення та зміни в організації достатньою мірою”. Він виділив чотири основних види
стратегічного планування: розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища,
внутрішня координація, організаційно-стратегічне передбачення [11, с 282].
В концепції збалансованої системи показників Р. Каплана та Д. Нортона
стратегічне планування розглядається як система показників для здійснення
інтегрованого процесу розробки стратегії і бюджетування [1, c.189].
У моделі стратегічного вирівнювання Н. Венкатрамана стратегічне планування
розглядається як процес, який складається з чотирьох елементів: бізнес-стратегії, ITстратегії, організаційної інфраструктури та IT-інфраструктури [12, с. 77].
В роботі В. Е. Глушкова стратегічне планування розглядається як діяльність з
формування цілей та стратегій шляхом зіставлення наявних ресурсів підприємства із
зовнішніми можливостями, які будуть використані для досягнення цілей [5, с. 57].
Російські вчені П. Воробйов та Ф Земеров під стратегічним плануванням
розуміють процес прийняття управлінських рішень стосовно цільових орієнтирів та
розподілу ресурсів [4, с. 113].
Стратегічне планування, на думку Л. Владимирової, це систематизовані та
більш-менш формалізовані зусилля усієї організації, спрямовані на розробку стратегій,
оформлення їх у вигляді стратегічних планових документів різного типу, організацію
виконання цих стратегічних планів, проектів і програм [3, с. 4].
Кириченко О. А. розглядає процес стратегічного планування як незамкнену
систему, функціонування якої пов'язане із систематичним аналізом зовнішнього
середовища і гнучким реагуванням на зміну зовнішніх умов функціонування
підприємства. В результаті аналізу визначаються і встановлюються причини і
масштаби відхилень, що забезпечує своєчасне реагування на виявлені зміни і
здійснення відповідних коригуючих заходів [6, с.125].
На думку автора, найбільш обґрунтоване визначення стратегічного планування
надане в монографії В. В. Пастухової. Виходячи з твердження, що стратегічне
планування – це процес проектування ймовірного майбутнього, В.В. Пастухова
інтерпретує його як діяльність, спрямовану на конструювання моделі розвитку
підприємства, яка ґрунтується на забезпеченні його ефективного функціонування та
конкурентоспроможності [10, с. 47].
Аналіз наукових робіт з проблеми визначення сутності стратегічного планування
дає можливість виокремити наступні підходи:
– процесний підхід, прихильниками якого є В. Е. Глушков, В. В. Пастухова, Н.
Венкатраман, П. Воробйов, Ф Земеров, в рамках якого стратегічне планування
розглядається як процес формування та реалізації управлінських цілей та рішень;
– системний підхід на основі якого вчені О. А. Кириченко Р. Каплан та Д. Нортон
розглядають стратегічне планування як систему дій та рішень по досягненню
визначених цілей підприємства;
– комплексний підхід в роботах І. Ансоффа, П. Лоранжа, І. О. Піддубного
орієнтований на визначення стратегічного характеру планування та врахування
факторів впливу зовнішнього середовища для забезпечення ефективного
функціонування підприємства.
Отже, проведений автором аналіз обґрунтовує необхідність використання
комплексного підходу у дослідженні стратегічного планування як основи для
формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства.
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Обґрунтування принципів моніторингу стратегій розвитку об’єднаних
територіальних громад
Бойченко Е.Б., д.е.н., доцент, старший науковий співробітник Інституту
економіко-правових досліджень НАН України,
e-mail: boychenko-elina@ukr.net
Попова І.А., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Дроботенко Я.М., аспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН
України
Для досягнення змін та забезпечення розвитку об‘єднаної територіальної громади
недостатньо створити стратегію та узгодити цілі, і навіть недостатньо визначити способи та
шляхи їх досягнення. Важливим елементом цього процесу є проведення процедури
моніторингу та контролю за змінами показників стратегічного розвитку.
У попередніх дослідження доведено, що сутність організації моніторингу об’єднаних
територіальних громад зводиться до формування стандартної моделі системи
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спостереження, збору, обробки та подання науково-обґрунтованої інформації, що
характеризує стан розвитку соціально-економічної сфери території. Організація
моніторингу розвитку об’єднаних територіальних громад полягає у розробці концепції та
методики цього дослідження.
Слід зауважити, що на етапі розробки Стратегії розвитку об’єднаних
територіальних громад визначається механізм його реалізації.
Важливим є те, що оцінка розвитку об‘єднаних територіальних громад у
відповідності до затвердженої Стратегії неможлива без моніторингу.
Моніторинг розвитку об‘єднаних територіальних громад базується на
індикаторах, тобто встановлених показниках та визначених даних.
З точки зору методичних засад проведення моніторингу розвитку об’єднаних
територіальних громад доцільно перелічити його види:
1. Моніторинг ситуації, суть якого стосується оцінки визнання факту змін чи їх
відсутності щодо умов та стану розвитку об‘єднаних територіальних громад (загальні
тенденції соціально-економічного розвитку, змін чисельності населення, ринку праці, у
доходах населення тощо).
2. Моніторинг процесу, який полягає у спостереженні за виконання цілей
реалізації стратегії, оцінки успішності впровадження планів, досягнення проміжних
результатів.
Для того, щоб моніторинг розвитку об’єднаних територіальних громад виявився
успішним, його проведення повинне здійснюватися відповідно до наступних принципів:
 принцип цільової спрямованості. Сутність його полягає в нерозривності
загальних цілей моніторингу; вимагає чіткої постановки мети та завдань дослідження,
враховуючи реальне інформаційне забезпечення цього процесу. Відповідно до цього
принципу, кожен етап моніторингу, повинен мати конкретне цільове спрямування –
мету, завдання, теортетико-методичну базу дослідження. Отже, використання даного
принципу при формуванні механізму моніторингу дозволяє забезпечити цільовий
характер дослідження, що означає врахування окремих цілей;
 принцип наукової обґрунтованості. Передбачає наукове обґрунтування
процесу моніторингу з урахуванням діалектики, системи законів і чинників
економічного та соціального розвитку, використання сучасних методів пізнання
економічних та соціальних явищ і процесів, обґрунтування прогнозів та управлінських
рішень. Наукове обґрунтування повинно враховувати також закономірності розвитку
об’єднаної територіальної громади. Важливим є той факт, що науково обґрунтованими
повинні бути не тільки методи та інструментарій, але й врахування при їх виборі
тенденцій і закономірностей економічного та соціального розвитку території. За цим
принципом передбачається використання лише достовірної інформації про стан
об’єкта дослідження. Тільки на цих засадах можливо отримати науково обґрунтовані
результати моніторингу;
 принцип об’єктивності. Сутність його виявляється у зобов’язанні
об’єктивності дослідження закономірностей розвитку об’єднаних територіальних
громад, з метою формування обґрунтованих висновків та обов’язковим винятком
суб’єктивної точки зору. Це означає, що розробка моніторингу повинна ґрунтуватися
на визнанні того, що процеси та явища, що відбуваються, пізнаються як частина
об’єктивної реальності. Вимогами об’єктивності сучасними вченими вважаються
обґрунтованість, точність, достовірність, надійність, аргументованість. Цей принцип
вимагає здійснення дослідження існуючих процесів та явищ із урахуванням чинників
впливу на їх розвиток;
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 принцип адаптивності, який полягає в здатності механізму моніторингу
пристосовуватися до змін, які виникають, та інтенсивності їх впливу. Відповідно до
цього механізм моніторингу повинен передбачати здатність трансформуватися до змін,
які відбуваються, тобто володіти високою гнучкістю, що дозволяє швидко змінювати
завдання моніторингу, методи, інструментарій тощо. Отже, використання цього
принципу при побудові механізму моніторингу забезпечує гнучкість та адаптивність
його елементів;
 принцип єдиного інформаційного простору полягає в забезпеченні
дотримання відповідних регламентів оформлення та надання даних, документів. За
такого підходу виконання завдань моніторингу ускладнюється й затримується через
низьку оперативність надання та отримання актуальної на поточний момент
інформації. Одним із рішень у даному випадку є використання концепції єдиного
інформаційного простору, яка полягає у створенні сукупності інформаційних масивів,
що складаються із баз і банків даних, технологій їх ведення та використання,
інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних
принципів і за загальними правилами. Отже, використання даного принципу дозволить
забезпечити сумісність різних інформаційних компонент системи моніторингу,
адаптивного управління, а також використання нових джерел даних;
 принцип зворотного зв’язку забезпечує порівняння отриманих результатів
дослідження з запланованими показниками, прийнятними для даної території, згідно з яким
вони повинні бути попередньо приведені до адекватної форми вимірювання, порівнянного
вигляду. На підставі зіставлення показників за відповідний період дослідження відбувається
визначенням напряму тренда, тобто спрямованістю зміни показників, що визначається
шляхом обробки звітних, статистичних даних, і встановлення на цій основі тенденції
зростання або спаду. Цей принцип є одним із основних при формуванні механізму
моніторингу;
 принцип доцільності пов’язаний із тим, що інструментарій моніторингу може
бути досить великим і містити велику кількість показників, які найчастіше дублюють
один одного. Цим обумовлено необхідність застосування принципу розумної
достатності використання методів моніторингу. Суть принципу є надзвичайно
простою: для цілей моніторингу варто використовувати тільки ті показники, які є
інформаційною основою для прийняття управлінських рішень;
 принцип часової узгодженості. Сутність його виявляється при розгляді
часового аспекту моніторингу розвитку об’єднаної територіальної громади. Згідно з
цим принципом, процедура моніторингу повинна здійснюватися відповідно до певного
часового регламенту. Отже, доцільним є визначення періоду дослідження, який стає
обов’язковим при здійсненні моніторингу розвитку об’єднаної територіальної громади;
 принцип закінченості. Сутність його полягає в отриманні результатів
відповідно до поставленої мети та завдань моніторингу.
Висновки. Обґрунтовано, що до завдань моніторингу розвитку об’єднаних
територіальних громад віднесені наступні: визначення рівня успішності стратегії
розвитку; виявлення проблем на ранніх стадіях реалізації стратегії; визначити,
наскільки успішно вдається досягти заздалегідь намічених цілей; провести
коригування планів дій стратегії; перевірити ефективність нових ідей при реалізації
стратегії; визначити найкращий варіант оперативної програми; довести необхідність
подальшого фінансування проекту.
Для того, щоб моніторинг розвитку об’єднаних територіальних громад виявився
успішним, його проведення повинне здійснюватися відповідно до наступних
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принципів: цільової спрямованості, наукової обґрунтованості, об’єктивності,
адаптивності, єдиного інформаційного простору, зворотного зв’язку, доцільності,
часової узгодженості та закінченості.
Використана література:
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Теоретичні аспекти розвитку стратегії технічного розвитку підприємства
Босенко І.Г., здобувач вищої освіти 7 курсу спеціальності 073 «Менеджмент»
Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова
Науковий керівник: Калашнікова Х.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова
kristall0311@gmail.com
Технічний розвиток як об'єкт організаційно-економічного управління охоплює
різноманітні форми, які відображають відповідні стадії процесу розвитку виробничого
потенціалу і забезпечувати просте та розширене відтворення основних фондів
підприємства. Із сукупності форм технічного розвитку доцільно виділити такі, які
характеризують, з одного боку, підтримку техніко-технологічної бази, а з іншого - її
безпосередній розвиток через удосконалення та нарощення виробництва.
При централізованому управлінні економікою формування стратегії технічного
розвитку підприємства було прерогативою галузевого міністерства, а науковотехнічної політики - центральних органів управління. Підприємство було обмежено
навіть в виборі тактики розвитку - у нього практично не було можливості самостійно
формувати структуру асортименту продукції, вибирати тип технологічного
обладнання, і його постачальника, пред'являти до нього вимоги і т.п. В умовах
централізованого розподілу ресурсів і практики надання підприємствам права
вирішувати лише обмежені поточні оперативно-тактичні завдання їх спроби виходу на
довгострокові стратегічні орієнтири, як правило, наштовхувалися на внутрішні і
зовнішні перешкоди.
З переходом нашої країни до ринкової економіки механізми управління,
сформовані для планової економіки, перестали діяти. За ринковими принципами
господарювання підприємства надають широкі можливості самостійного вибору на
свій страх і ризик того або іншого напряму розвитку і відповідного використання будьякого комплексу методів управління своєю діяльністю. Однак ефективність їх
діяльності в ринковій економіки, здатність витримувати конкуренцію в порівнянні з
аналогічними об'єктами на даному ринку, реалізація стратегії лідерства в скороченні
виробничих витрат, економічно вигідні масштаби виробництва вимагають енергійної
боротьби. Успіх в ній забезпечується випуском нової продукції високої якості,
скороченням витрат на неї гнучкістю реакції на поведінку споживачів.
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В умовах гострої конкурентної боротьби випуск нових видів продукції, впровадження
передових технологій є умовою отримання прибутку, і навіть виживання підприємств.
У зв'язку з визначальним впливом на результати господарської діяльності
технічного розвитку важливе практичне значення має постійно здійснювана система
економічного управління цим процесом на підприємстві.
Конкретні стратегічні напрямки технічного розвитку підприємства можуть бути
пов'язані з вирішенням наступних проблем:
- кардинального збільшення якості продукції, що виготовляється, забезпечення її
конкурентоспроможності на світовому та вітчизняному ринках;
- розробки та широкого впровадження ресурсозберігаючих (насамперед
енергозберігаючих) технологій;
- скорочення до максимально можливого рівня затрат ручної праці, поліпшення
умов і безпеки;
- здійснення всебічної екологізації виробництва згідно із сучасними вимогами в
охороні навколишнього середовища та ін.
Отже, у процесі економічного управління технічним розвитком підприємства
важливим є завдання якісної розробки та коригування, забезпечення необхідними
ресурсами, постійного відстеження здійснення програм (планів).
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Надтока Т.Б. Соціальний розвиток промислового підприємства та
механізми його управління // Управлінські технології у рішенні сучасних проблем
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Концептуальна модель інтегрованої системи стратегічного адаптаційного
управління підприємства
Дядюк М.А., к.е.н., доцент кафедри економіки та управління Харківського
державного університету харчування та торгівлі
pozitivizm@ukr.net
Филипенко О.М., к.е.н., доцент кафедри економіки та управління Харківського
державного університету харчування та торгівлі
У період глобальної нестабільності стратегічне управління підприємством
повинно володіти більшим ступенем гнучкості, ніж у періоди стабільності або
зростання економіки, адаптивні властивості стратегічного управління є однією з
передумов забезпечення його ефективності. Ця думка висловлена у теоретичних та
прикладних дослідженнях зі стратегічного управління А.В. Вороніної, Н.В. Янченко,
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В.А. Гросул, О.А. Круглової, О.Д. Рачкован [1-4], які одностайно наголошують на
необхідності адаптаційної здатності стратегічного управління.
Методологічним базисом запропонованої нами моделі інтегрованої системи
стратегічного адаптаційного управління є те, що система адаптаційного управління має
бути інтегрованою до загальної політики підприємства та має розповсюджуватись на всі
функціональні підсистеми управління: на стратегічному, тактичному, операційному рівнях.
У якості головних інтегруючих чинників виступають місія та стратегія розвитку
підприємства. У концептуальній моделі ми виділили три рівні системи управління:
- стратегічне (превентивне) управління яке набуває превентивної здатності
шляхом своєчасного коригування стратегічних цілей та адекватного внесення змін до
портфелю стратегій підприємства;
- функціональне (тактичне) управління здійснюється шляхом впливу на
функціональні підсистемами підприємства: основної та допоміжної діяльності,
інтелектуально-кадрову, фінансово-інвестиційну, техніко-технологічну, маркетинг,
менеджмент;
- операційне (симптоматичне) управління операційною, фінансовою,
інвестиційною складовими поточної діяльності з урахуванням зовнішніх та внутрішніх
умов.
Цілісність моделі забезпечується тим, що система адаптаційного управління не
протиставляється загальній організації системи стратегічного менеджменту, а
органічно у неї інтегрується. За цих умов спрацьовує механізм адаптації, який
опосередковано через функціональний зв’язок просторової, функціональної та часової
складових забезпечує методологічні та організаційно-економічні передумови
результативності адаптаційного процесу. Це забезпечує підприємству сприятливу
перспективу пристосування під нові умови зовнішнього середовища таким чином, щоб
воно було здатним функціонувати оптимально, забезпечуючи цільові стратегічні
параметри на ринку.
Складові моделі у комплексі забезпечують ефективну адаптацію на
макроекономічному, мезорівні та мікрорівнях господарювання та виконують як
загальні функції управління, які є обов'язковими для успішної роботи будь-якої
організації та присутні на всіх її інтеграційних рівнях – планування, маркетинг,
підприємництво, фінанси, організація, інновації, інформація та соціальний розвиток,
мотивація і контроль, а також має специфічні конкретні функції управління, які
визначаються об'єктом управління. Специфічними функціями адаптаційного
управління сучасним підприємством є: формування управлінської націленості на
стійкість розвитку відповідно до критеріїв адаптивності або стабільності; контроль
характеристик змін середовища; управління розвитком персоналу для узгодження
особистих цілей із цілями розвитку підприємства; формування стратегій стійкості
розвитку; координація базових і спеціальних функцій і підфункцій управління в галузі
параметрів стійкості розвитку; формування і регулювання техніко-технологічного
базису; регулювання балансу фінансових характеристик управління сталим розвитком;
формування спрямованості внутрішніх комунікацій на стійкість процесу розвитку;
формування і регулювання стилю лідерства, спрямованого на стійкість розвитку;
формування умов відповідності структур факторів середовища і цілям стійкості
розвитку підприємства.
Висновки. Інтегрована система стратегічного адаптаційного управління
підвищує стійкість та цілісність діяльності підприємств за умов мінливості,
невизначеності та агресивності зовнішнього середовища. Стійкість діяльності
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забезпечується з одного боку координованістю дій із стратегічного, тактичного та
операційного управління, з іншого – регулюючим впливом адаптаційного управління,
коли заданий напрямок витримується незважаючи на обставини, що постійно
змінюються. Обов’язковою передумовою забезпечення дієвості та прикладної
придатності такої системи управління є її інтегрування до усіх рівнів та складових
управлінських систем та підсистем підприємства.
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Ділова репутація компанії як інструмент конкурентної боротьби
Гончарова А.В., здобувач вищої освіти 5 курсу спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування» Харківського навчально-наукового інституту
Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи
Науковий керівник: Торяник Ж. І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та
соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчально-наукового інституту
Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи»
На сьогодні ринкові умови потребують розширення масштабів діяльності
підприємства. Оцінка реальної цінності активів компанії є основою для прийняття
управлінських рішень щодо розвитку організаційних систем. Власники та менеджери
компаній повинні досконало володіти методикою ефективного управління
нематеріальними активами організації. Позитивна ділова репутація організації є одним
з таких нематеріальних активів. [3]
Фахівці вважають, що хороша репутація призводить до покращення лояльності
споживачів, співробітників, інвесторів до компанії, підвищує її дохід, капіталізацію,
зміцнює позиції під час виходу на нові ринки.
Природно, усім зрозуміло, що ділова репутація - це дуже важливий аспект
діяльності будь-якого підприємства, над яким слід працювати постійно, незважаючи на
це, компанію, у якій існує програма для захисту репутації та покращення її
характеристик, дуже важко знайти. Якщо для характеристики та аналізу
корпоративного іміджу застосовують такі фактори: популярність, довіра, орієнтація на
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споживача, якість менеджменту, інноваційність, то для опису репутації
використовують
такі
характеристики,
як:
чесність,
порядність,
повага,
відповідальність, автентичність, висока самооцінка та ін.
До факторів, що мають вплив на конкурентоспроможність підприємства,
відносяться зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів належать: фактори
виробництва, які впливають на здатність організації конкурувати протягом усього її
виробничого процесу; активність конкурентів; фактори попиту, його динаміку та
величину; вимоги споживачів стосовно якості продукції; ступінь приватизації
підприємств певної галузі; випадкові події. До внутрішніх факторів належить: ринкова
ефективність, ефективність менеджменту та витрат.
Оцінка вартості ділової репутації є досить важливим інструментом, який
використовується під час проведення маркетингових досліджень ринків, розробки
стратегії злиття податкової політики, а також під час розгляду питань інвестування і
запозичення.[1]
Система ділової репутації в Україні формується на чотирьох рівнях: країни;
області; компанії та робітники. Одже, ділову репутацію можна поділити на два рівні.
На макрорівні це ділова репутація країни та її областей, а на мікрорівні ділова
репутація представлена у вигляді фізичних і юридичних осіб. З юридичної точки зору
ділова репутація існує лише на мікрорівні системи, адже законодавством не
передбачено існування ділової репутації у будь-якого суб’єкта, крім фізичних і
юридичних осіб. На сьогоднішній день ділова репутація на макрорівні швидко набуває
актуальності, адже саме вона впливає на рівень внутрішніх і зовнішніх рівень ділової
активності, інвестицій, характер міграційних процесів, зрештою на якість життя
населення и країни в цілому.[2]
При вивченні ділової репутації початковим етапом є визначення сутності даного
поняття, його значення та особливості формування як одного із факторів зростання
конкурентних переваг підприємства. Другим етапом є визначення складових елементів
гудвілу, а також інструментів управління ними для виявлення впливу на зростання
вартості ділової репутації. Останнім та найголовнішим етапом є експертна оцінка
гудвілу, яка характеризує взаємозв’язок між вартістю та результативністю діяльності
організації.
Формування гарної ділової репутації — необхідна умова досягнення тривалого і
стійкого розвитку підприємства. Ділова репутація є важливим засобом зміцнення
позицій організації, забезпечуючи додаткові конкурентні переваги на ринках праці,
капіталу, ресурсів, цінних паперів. Висока стійка репутація дає доступ до таких
ресурсів як: матеріальні, кредитні, фінансові та забезпечує надійний захист інтересів
організації в зовнішньому середовищі.
Отже, значну увагу необхідно приділяти розробці методів, які дозволили б
коректно оцінити вартість розглянутого нематеріального активу, оскільки не
відображення їх в обліку може призвести до неможливості надання точної інформації
користувачам для прийняття управлінських рішень. Таким чином, оцінка ділової
репутації має бути комплексною, а також враховувати кількісні та якісні
характеристики.
Використана література:
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Стратегія поведінки менеджера у конфліктній ситуації на підприємстві
Грушева А. А., к. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту Університету
Державної Фіскальної Служби України
gryshevska@ukr.net
Заяць Д. Г., здобувач вищої освіти 3 курсу Університету Державної
Фіскальної Служби України
Кожна людина має свої погляди на життя, особисті інтереси та амбіції.
Займатися улюбленою справою, досягати своїх життєвих цілей та вирішувати як діяти
в тій чи іншій ситуації має право кожен. Однак якщо йдеться про професійну
діяльність, коли вирішення багатьох питань відбувається спільно, необхідно знати та
використовувати різні моделі поведінки. Оскільки через зіткнення різноманітних
думок, ідей, точок зору можуть виникати конфліктні ситуації.
Ніхто не застрахований від появи конфліктів у колективі, зокрема це стосується
керівників. Напружені відносини між співробітниками призводять до порушення
виконання поставлених завдань, неефективного ведення справ та появі серйозних
проблем на підприємстві. У такому випадку, керівнику необхідно вміти передбачати
конфліктні ситуації, по можливості уникати їх, а вже при наявності обирати дієву
стратегію поведінки. Порушена тема є актуальною, бо стосується практично усіх
суб`єктів господарювання та взаємовідносин між керівниками та співробітниками.
Термін «конфлікт» походить від латинського слова «conflictus», що в точному
перекладі означає «зіткнення», а в довільному – «протидія», «протиборство». Наведемо
приклади трактування цього поняття:
Ю. Біляк пояснює поняття: «конфлікт - це зіткнення протилежно спрямованих,
несумісних одна з одною тенденцій (потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних
установок, планів тощо) у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях
та міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей» [1].
Я. Щепаньский стверджує, що: «конфлікт - це зіткнення, викликане
суперечностями установок, цілей і способів дії по відношенню до конкретного
предмету або ситуації».
А. А. Єршов дає таке визначення конфлікту: це зіткнення особистостей через
несумісність потреб, мотивів, цілей, установок, поглядів, поведінки в процесі і в
результаті спілкування цих особистостей [2].
Відтак, ми бачимо, що усі зазначені вище дефініції підкреслюють наявність
зіткнення між кимось/чимось, тобто відсутність згоди між двома або більше сторонами
– особами або групами через певну ситуацію, де має місце інцидент.
Теоретичний аналіз та практичний досвід розрізняє такі причини виникнення
конфліктів: - виробничі; - особисті. До особистих можна віднести не стільки
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відмінності в характерах, баченні життєвих цінностей та стратегії поведінки, скільки
те, що людина (або група людей) переносять особисті стосунки в робоче середовище.
Виробничий конфлікт зазвичай виникає у колективі, де існує низький рівень
організації праці та управління. Причинами такого конфлікту може стати морально
застаріла техніка, обладнання; не пристосоване до нормальної роботи приміщення;
дефіцит нової техніки; недостатнє забезпечення управлінського апарату інформацією,
некваліфіковані управлінські рішення [1].
Зазвичай, ці причини поєднуються. Кофліктну ситуацію може ускладнити й
втручання особистих інтересів, коли сторони не бажають поступатися,
дослуховуватися один до одного.
Хома І.Б. вважає, що: «Загалом більшість бізнес-конфліктів зароджуються в
підприємницькому середовищі внаслідок настання якоїсь несприятливої економічної
події, в основі якої є фактор ризику, що дестабілізує систему захисту підприємства,
безпосередньо стосуючись усіх її складових, які формують подальшу нормальну
діяльність господарюючого суб’єкта» [3].
Ми одностайні з науковою точкою зору науковця, адже дійсно, при екстрених
ситуаціях, коли працівникам необхідно швидко вирішувати проблему зазвичай між
ними виникають протиріччя. Знаходячись у неспокійному стані та остерігаючись
припуститися помилки, люди більш схильні до проявів агресії.
В злагодженні конфліктних ситуацій чільне місце посідає роль керівника, а саме
його стратегія поведінки. Керівник підприємства наділений повноваженнями, має
владу і має можливість впливати на своїх підлеглих, на їхню поведінку в конкретному
конфлікті. Така поведінка проявляється в двох станах: суб'єкта (прямий учасник
конфлікту); посередника – арбітр (примиритель конфліктуючих сторін) [4].
Залежно від характеру конфліктної ситуації, менеджер самостійно обирає той чи
інший стиль впливу на своїх підлеглих. Ефективність боротьби з проблемами залежить
від його професіоналізму та компетентності. У разі появи конфліктної ситуації
керівнику необхідно діяти мудро, обачно та без поспіху.
І. Сидорко у своїй статті «Роль керівника в управлінні конфліктами у колективі»
описує: «заповіді керівника», завдяки дотриманню яких останньому легше справлятися
із складними ситуаціями – це:
- сприймати конфлікти як природний прояв людського спілкування, нормальний
спосіб соціальної взаємодії і відносин людей, зайнятих спільною діяльністю;
- вміти аналізувати конфліктні ситуації, визначати справжні причини конфліктів,
що виникають, цілі та особливості поведінки сторін, які конфліктують між собою;
- володіти механізмом управління конфліктами, набором відповідних прийомів і
процедур, навичками конструктивного впливу на персонал в конфліктних умовах;
- направляти конфлікти по можливості в функціонально-позитивне русло і
зводити до мінімуму їх негативні наслідки;
- всебічно оцінювати підсумковий результат конфлікту, його значимість і вплив
на окремих осіб, групи працівників, колектив в цілому [5].
Науковці, Р. Акофф і Ф. Емері виділяють такі стратегії поведінки менеджера в
управлінні конфліктами, як:
1. Усунення конфлікту (дії, спрямовані на те, щоб учасники не чинили впливу
один на одного - «ізоляція учасників»; поповнення нестачі ресурсів, через які стався
конфлікт; видалення учасників конфлікту з цього оточення).
2. Дозвіл конфлікту – передбачає зміни в поведінці або у властивостях
учасників, за яких вони більше не конфліктують.
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3. Стратегія «Вирішення конфлікту» – передбачає вибір: він може вийти з
конфліктного оточення або змінити власну поведінку, змінити себе [6].
На основі стислого аналізу, визначимо основні стратегії поведінки керівника в
конфліктних ситуаціях у трудовому колективі:
1. Вміти регулювати – визначити причини та передумови конфлікту на
початковій стадії.
2. Пам'ятати, що управління конфліктом припускає не тільки регулювання
протиріччя, що вже виникло, але й створення умов для його профілактики та
попередження [4].
3. Вивчати сутність проблеми, чому виникли суперечності між співробітниками,
об’єкт і причини конфлікту.
4. З’ясувати доконфліктні відносини опонентів, їх інтереси щодо проблеми,
статус у колективі, психологічні якості та ставлення інших людей до конфлікту.
5. У післяконфліктний період керівнику необхідно допомогти винуватцям
зробити самокритичний аналіз, зняти напругу у колективі, провести бесіду, щоб
попередити схожі ситуації.
6. Володіти навичками проведення критичного розбору діяльності підлеглих
співробітників. Виходячи з цього, керівнику не слід: критикувати кого-небудь в
присутності третіх осіб, починати розмову безпосередньо з критики, піддавати розбору
особисті якості, а не дії співробітника, принижувати підлеглих.
Отже, для підтримки ефективності функціонування підприємств менеджерам
необхідно володіти стратегією поведінки у конфліктній ситуації на підприємстві,
оскільки у сучасній підприємницькій практиці конфлікти досить поширені, і не завжди
вони є конструктивні. Конфліктні ситуації, можуть по-різному впливати на
функціонування організації – як сприяти розвитку так і його гальмувати. Тому кожен
керівник має використовувати індивідуальну стратегію поведінки дій у таких
ситуаціях. Головне, щоб результати сприяли досягненню загальних цілей та
ефективній, злагодженій співпраці в колективі.
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Харківького навчально-наукового інституту ДВНЗ УБС
Особливе місце в плановій організації діяльності фірми займає перспективне,
стратегічне планування, що є однією з основних функцій управління і представляє
процес визначення цілей створення організації, а також шляхів їхнього досягнення.
Стратегічне планування формує основу для всіх управлінських рішень. Функції
організації, мотивації і контролю менеджменту орієнтовані на розробку і реалізацію
стратегічних планів. Динамічний процес стратегічного планування є тією парасолькою,
під якю укриваються всі управлінські функції. Не використовуючи переваг
стратегічного планування, фірма й окремі її співробітники будуть позбавлені реального
способу оцінки цілей і напряму розвитку підприємства. Процес стратегічного
планування забезпечує основу для управління колективом фірм. Можна стверджувати,
що стратегічне планування стає дедалі більш актуальним і для українських
підприємств, що вступають у жорстоку конкуренцію як між собою, так і з іноземними
компаніями.[2].
Стратегічне планування – різновид управлінської діяльності, який полягає у
реалізації комплексу заходів, пов’язаних із визначенням стратегії організації.
За своїм змістом стратегічне планування передбачає формулювання місії;
визначення цілей організації; аналіз її стану на засадах оцінки факторів зовнішнього і
внутрішнього середовищ; оцінку стратегічних альтернатив (можливостей) і вибір
стратегії діяльності. У процесі здійснення стратегічного планування необхідно
враховувати такі аспекти:
— розподіл ресурсів (фондів, технологій, досвіду, управлінських кадрів);
— адаптацію до зовнішнього середовища (поліпшення стосунків з оточенням);
— внутрішню координацію (відображення сильних і слабких сторін організації);
— усвідомлення організаційних стратегій (формування організації, здатної
вчитися на попередніх стратегічних рішеннях).
Стратегічне планування є складним процесом, який охоплює декілька етапів
(рис. 1.1).
Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування. Полягає в підборі,
класифікації та підготовці до використання інформації щодо розроблення стратегії, яка
надасть достатньо повну та об'єктивну характеристику факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища, можливих стратегій, методичного забезпечення. Особливо
важливою при цьому є необхідність використання сучасних інформаційних технологій.
Етап 2. Визначення місії і цілей організації. Місія – це основна загальна ціль
підприємства (чітко визначена причина існування, основне його призначення, напрям
суспільно підприємницької діяльності). Цілі – це конкретний очікуваний стан
організації. Цілі охоплюють усі сфери організаційного, виробничо-господарського,
економічного функціонування організації.
Етап 3. Вибір методів аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.
На цьому етапі використовують такі методи дослідження, як порівняння, експертних
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оцінок, системного аналізу, статистичного і соціологічного дослідження, сукупної
думки збутовиків, споживачів тощо.

Рис. 1.1. Схематична модель стратегічного планування
Етап 4. Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища: прямої дії (споживачі,
постачальники, конкуренти, державні органи влади, інфраструктура, законодавчі акти);
не прямої дії (міжнародні події, міжнародне оточення, НТП, політичні обставини,
соціально-культурні обставини, стан економіки).
Етап 5. Оцінка і аналіз факторів внутрішнього середовища. Передбачає вивчення
стану факторів внутрішнього середовища організації (працівники, цілі, технологія,
завдання, структура, ресурси). Це здійснюється шляхом дослідження стану фінансів,
обліку, нормування та оплати праці тощо.
Етап 6. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних розробок. Визначення
головних показників (економічних, соціальних, технологічних тощо), які характеризують
очікуванні стратегії та виявлені тенденцій їх зміни, а також у доборі необхідних проектних
завдань, що забезпечують формування стратегії.
Етап 7. Формування варіантів стратегій (стратегічних альтернатив).
Розроблення можливих для організації варіантів стратегічних планів, тобто
базових стратегій або окремих складових одного стратегічного плану.
Етап 8. Вибір оптимальної стратегії діяльності організації на основі оцінювання
таких факторів: очікувана ефективність, рівень ризику, ринкова ситуація, вплив
минулих стратегій, вплив власників, залежність від фактору часу, вплив внутрішнього і
зовнішнього середовища тощо.
Етап 9. Оцінювання стратегії. Полягає у з’ясуванні її відповідності місії та цілям
організації, а також у правильності добору методів аналізу факторі внутрішнього і
зовнішнього середовища.
Кінцевим результатом стратегічного планування, як і будь-якої іншої функції
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менеджменту, є розроблені методи менеджменту, прийняті конкретні управлінські
рішення, а також затверджені певні показники (рівень прибутків, обсяг реалізації,
величина витрат, рентабельність тощо) діяльності організації.
Стратегічне планування визначає, чого і коли прагне досягти організація. Але
для цього важливо знати, як реалізувати стратегію, тобто забезпечити ефективне
оперативне планування.[4].
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Організація зовнішньоекономічної діяльності організації
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В умовах сьогодення, стратегічний розвиток підприємства є комплексною
проблемою, що набуває особливої актуальності, адже нові часи здійснення комерційної
діяльності потребують принципово нових стандартів та методів організації ведення
міжнародного бізнесу.
Ефективність здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства
безпосередньо залежить від оптимально спланованої та організованої роботи щодо
виходу на іноземні ринки у довгостроковій перспективі із розробкою стратегії та
тактики діяльності підприємства. Отже, розробку стратегії зовнішньоекономічної
діяльності можна вважати життєво необхідним елементом управлінської політики
будь-якого підприємства, що виходить на міжнародні ринки.
В даний час практично немає жодної галузі, яка прямо чи опосередковано не
мала б контактів із зовнішніми ринками. Швидко розвиваються прямі зв'язки і
створюються спільні підприємства, росте число бартерних угод. І в цих умовах
питання ефективності зовнішньоекономічної діяльності набувають все більшого
значення. Проведення ефективної зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ґрунтується на ретельному обліку численних факторів зовнішнього і внутрішнього
середовища. Швидкі зміни в технологіях, економічна невизначеність і високий рівень
конкуренції створюють умови для того, щоб організація постійно аналізувала своє поточне
становище і на основі цього аналізу розробляла і впроваджувала в життя різні стратегії, що
мають на меті забезпечення успішної діяльності підприємства на ринку.
Над проблемами особливостей зовнішньоекономічної діяльності працювало
багато як закордонних Котлер Ф., Хартли Р., Хейг П., так і вітчизняних авторів Багрова
І.В., Бубенко П. С., Васюренко В. О., Вернюк, Н. О., Горянська О. В., Гурін В. М.,
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Дідківський М. І., Дроздова Г. М., Дунська А. Р., Єрмакова О. А., Єрмаченко Є. В.,
Забашта Ю. П., Йохна М. А., Іванечко Ю. М., Кононенко Я. В., Новак В. О., Сойма С.
Ю., Циганкова Т.М., Шкурупій О.В., Щербина В.С., Юсупов В.О. [1-5].
Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна діяльність кожної країни є
важливою умовою її економічного зростання. Особливо це актуально за сучасних умов,
коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції,
транснаціоналізації, міжнародного поділу праці, глобалізації світового господарства.
На зовнішньоекономічну діяльність впливає багато зовнішніх факторів, тому її
доцільно характеризувати в комплексі системи господарювання (рис).
Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності включає розгляд і
обґрунтування співіснування різних форм та видів зовнішньоекономічних операцій,
визначення змісту й особливостей укладення зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), а також виконання зобов'язань, що виникають з фінансово-кредитних
відносин на зовнішньому ринку. Неможливо надати детальну характеристику будьякій зовнішньоекономічній операції без визначення її ефективності для підприємства,
яке її здійснює.
Засобами, які допомагають визначитися з оцінкою (чи то позитивною, чи то
негативною), є маркетингові важелі та прийоми, впровадження яких для аналізу
ситуації на зовнішньому ринку, дає можливість застосовувати ефективні управлінські
рішення й опрацьовувати комплекс заходів, які можуть стати вирішальними при
формуванні позитивного іміджу як на внутрішньому (національному), так і на
зовнішньому ринку.

Рис. Системний підхід до аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств
(побудовано автором за джерелом [4, с.82]
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Отже, саме при дотриманні такої послідовності при характеристиці
зовнішньоекономічної діяльності, знаючи аргументи, що свідчать на користь
здійснюваних на підприємстві зовнішньоекономічних операцій, та недоліки і вади, з
якими підприємству слід боротися, стає можливим звернення саме до тих органів і
засобів регулювання, які сприятимуть швидкому та ефективному розв'язанню будьякої проблеми в зовнішньоекономічній сфері.
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Залучення персоналу як складова стратегічного управління персоналом
Малафєєв Т.Р., доцент кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних
дисциплін Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет
банківської справи”
Malafeyev14@gmail.com
Руда Д.К., здобувач вищої освіти 5 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”
Для ефективної роботи організації необхідно постійно формувати та
контролювати персонал, який буде здатний вирішувати поставлені задачі у певній
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сфері діяльності підприємства з максимальною ефективністю та працювати,
зорієнтувавшись на ціль підприємства. Кадрове забезпечення є складовою частиною
всієї управлінської діяльності, яке має на меті створити кваліфікований,
відповідальний та продуктивний трудовий колектив.
Загальна стратегія управління персоналом полягає у визначенні та формуванні
системи підбору персоналу, розвитку вже сформованих кадрів, плануванні, організації
та контролю діяльності організації загалом. Є декілька типових стратегій управління
персоналом, до яких можна віднести стратегію добору та навчання, стратегію
винагороди та мотивації, стратегію формування трудових відносин та стратегію
залучення персоналу, яка може також бути складовою загальної стратегії. Важливим є
те, що стратегія залучення персоналу в організацію повинна взаємодіяти як із
загальною стратегією розвитку підприємства, так і з його кадровою стратегією та
політикою.
Взагалі, залучення персоналу це певний захід з наймання працівників з метою
задоволення потреб підприємства в кадрах за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел з
метою підвищення його ефективності. Для ефективної роботи під час відбору
персоналу слід детально вивчити задачі, які повинні будуть виконувати працівники та
загальні характеристики робіт. Цю інформацію можно одержати за допомогою аналізу
зміста роботи. Цей аналіз виступає як процес систематичного дослідження змісту
роботи та несе важливий характер, адже саме він впливає на подальший відбір
кандидатів, дає змогу зрозуміти , як побудувати роботу з пошуку персоналу. Якщо
систематизувати кожний елемент в стратегії залучення персоналу, то аналіз зміста
роботи виступає першим етапом. Наступний етап являє собою встановлення певних
вимог до кандидатів на посаду, навичок, знань та кваліфікації. Не менш важливим
етапом є прийняття рішення щодо мотивації майбутніх працівників, інформування їх
про подальші перспективи кар’єрного зростання в даній організації та взагалі умови
праці. Подальший етап включає в себе саме вибір джерела набору персоналу, що
здійснюється згідно стратегій найму. [2]
Спочатку доцільно буде застосувати стратегію альтернативи найму, так як в
даному випадку можна використовувати понаднормову роботу персоналу,
підвищувати інтенсивність праці, проводити тимчасовий набір, змінювати процес
виробництва , залучати фірми, які будуть виконувати певний вид діяльності.
Після спроби застосувати стратегію альтернативи найму можна використовувати
стратегію внутрішнього набору персоналу. В цій стратегії набір здійснюється з вже
працюючих працівників організації. Це може бути робота за сумісництвом, ротація
співробітників і тд. Також до внутрішнього набору відносяться знайомі чи друзі
працівників, колишні працівники або кандидати на посаду. Способами залучення
можна вважати і оголошення на певне вакантне місце у внутрішніх засобах інформації,
і залучення студентів чи випускників навчальних закладів , які пройшли практику в цій
організації, а також як спосіб залучення може використовуватись поєднання роботи чи
посадових обов’язків. На сьогодні дана стратегія має достатньо переваг. Адже
внутрішній набір персоналу дозволяє скоротити витрати, підвищити рівень лояльності
персоналу до організації, адаптувати своїх працівників до різних умов праці, надати
можливість кар’єрного зросту своїм працівникам. Все це дозволяє підвищити імідж
організації на ринку праці.
Якщо внутрішнього набору персоналу недостатньо, або, якщо він в якомусь
випадку недоцільний, задіюється стратегія зовнішнього набору. В цьому випадку
способи залучення є більш ширшими, а джерелами залучення персоналу в даному
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випадку є Інтернет, ЗМІ, біржі праці, агентства по працевлаштуванню та рекрутингові
агентства, освітні організації. Стратегія зовнішнього набору має свої переваги. Ця
стратегія дозволяє зробити вибір із більшої кількості кандидатів, дати можливість
залучити нові ідеї та прийоми роботи, несе невисокі витрати на залучення таких
працівників. Звісно с перевагами є і недоліки даної стратегії. На відміну від
внутрішнього набору, зовнішній може викликати тимчасове зниження продуктивності
у нових працівників, включає тривалий період адаптації, погіршує моральне
середовище серед тих, хто працює давно. [1]
Згідно з досвіду використання даних стратегій, підприємства для залучення
персоналу поєднують стратегії та використовують їі у комплексі, так як це є більш
ефективно та дозволяє скоротити час пошуку кандидатів. А який саме спосіб обирати,
чи взагалі поєднувати іх, залежить від важливості роботи та її унікальності, від
фінансових можливостей організації, або особливостей кадрової політики.
Отже, стратегія залучення персоналу з усіма її складовими несе в собі дуже
важливий характер. Адже головним завданням стратегії є формування кадрового
забезпечення, а точніше, якісного кадрового забезпечення, яке дозволяє підвищувати
ефективність праці та всього підприємства загалом та працювати на випередження тих
змін, які передбачаються стратегіями цього підприємства.
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Моніторинг та оцінка кредитного ризику ‒ завдання стратегічного
планування
Малафєєв Т.Р., доцент кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних
дисциплін Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет
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Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи
Стратегічний менеджмент ‒ це управлінська діяльність по опрацюванню і
реалізації рішень, направлених на повне та ефективне використання наявних ресурсів,
спрямованих на виконання завдань, що стоять перед організацією на перспективу.
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Кредитна діяльність банків пов’язана з кредитним ризиком, обумовленим дефіцитом
коштів для виконання своїх зобов’язань. Менеджмент банків повинен планувати свою
кредитну стратегічну політику. Адже кредитні ризики створюють загрозу
неповернення ресурсів і створення несприятливої ситуації для банку, яка погіршила б
його здатність розраховуватись за своїми зобов’язаннями.
Метою дослідження є моніторинг та оцінка рівня банківського кредитного
ризику як важливого завдання стратегічного планування банківського менеджменту.
Проблемні питання ризиків в банківській діяльності є предметом дослідження
багатьох зарубіжних та вітчизняних авторів, зокрема таких, як: Барановський О. І.,
Беляков А. В., О. М. Біломістний, І. І. Біломістна, Васильєва Т. А., Васюренко О. В.,
Вітлінський В. В., Волнін В. А., Гагауз В. М., Гордіца Т. М., Дзюблик О. В.,
Дмитрова О. С., Другов О. О., Заруцька О. П., Кабушкин С. Н., Карась О. О.,
Карпунін В. І., Карчева Г. Т., Клименко Ю. І., Ковальов О. П., Коротаєва А. В.,
Короткова О. В., Криклій О. А., Крупка М. І., Кузьмак О. М., Лобанов А. А.,
Ломакіна Е. В.,
Маслак Н. Г., Мельник Н. В.,
Міщенко
В. І.,
Міщенко С. В.,
Нескородєв С. М.,
Новашіна Т. С.,
Няньчук Н. Ю.,
Пернарівський
О. В.,
Поліхронова О. В., Прийма О. В., Примостка Л. О., Романенко Л. Ф., Рябініна Л. М.,
Слобода Л. Я., Ухлічева Л. І., Чуб П. П., Чугунов А. В.
Проведемо моніторинг загальної суми отриманих депозитів та наданих кредитів
у банку за інтервал часу, наприклад за рік.
Оцінимо на досліджуваному інтервалі часу показник співвідношення загального
обсягу наданих кредитів та загального обсягу залучених ресурсів (отриманих
банківських депозитів), що визначає ступінь виникнення кредитного ризику:
Z(t) = x(t) / y(t)

(1)

де x(t) – загальна сума наданих банківських кредитів на досліджуваному
інтервалі часу t, млн. грн;
y(t) – загальна сума залучених ресурсів (банківських депозитів) на
досліджуваному інтервалі часу t, млн. грн;
Z(t) ‒ відношення суми наданих кредитів до суми отриманих депозитів, яке
визначає рівень виникнення банківського кредитного ризику.
Розрахуємо темп видачі кредитів:
VK(t) = x(t) / x(t-1) ,
t ‒ поточний місяць досліджуваного року, t = 2, 3, … , 12;
t‒1 ‒ попередній місяць досліджуваного року, t = 1,2, … , 11.
Розрахуємо темп отримання депозитів:
VD(t) = y(t) / y(t-1) .
Оцінку рівня кредитного ризику будемо проводити за відношенням [3]:
КD = VK(t) / VD(t)

(2)

де КD ‒ відношення темпу зміни сум наданих кредитів до темпу зміни сум
отриманих депозитів.
У таблиці 1 наведено результати оцінювання банківського кредитного ризику за
5-и бальною системою.
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Висновки. Темп зміни суми наданих кредитів, темп зміни суми отриманих
депозитів та їх відношення можуть слугувати індикаторами наявності банківського
кредитного ризику. З метою зниження кредитного ризику банки зобов’язані постійно
проводити моніторинг загального обсягу отриманих депозитів та наданих кредитів і на
основі їх співвідношення проводити більш зважену кредитну діяльність. Запропоновані
підходи в цілому можуть бути застосовані як інструментарій аналізу в процесі
стратегічного менеджменту управління кредитним ризиком для банківських установ.
Таблиця 1
Оцінювання рівня банківського кредитного ризику за 5-и бальною шкалою
VK(t),
%

VD(t),
%

Z(t)

< 100

< 100

<1

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100
≥ 100
≥ 100
≥ 100
≥ 100
≥ 100
≥ 100

< 100

< 100
≥ 100
≥ 100
≥ 100

< 100

< 100

< 100
≥ 100
≥ 100
≥ 100

Опис ситуації

=1

>1

<1

=1

>1

<1

=1

>1

<1

=1

>1

Суми наданих кредитів зменшуються.
Суми отриманих депозитів зменшуються.
Сума кредитів менша суми депозитів.
Суми наданих кредитів зменшуються.
Суми отриманих депозитів зменшуються.
Сума кредитів дорівнює сумі депозитів.
Суми наданих кредитів зменшуються.
Суми отриманих депозитів зменшуються.
Сума кредитів більша суми депозитів.
Суми наданих кредитів зменшуються.
Суми отриманих депозитів не зменшуються.
Сума кредитів менша суми депозитів.
Суми наданих кредитів зменшуються.
Суми отриманих депозитів не зменшуються.
Сума кредитів дорівнює сумі депозитів.
Суми наданих кредитів зменшуються.
Суми отриманих депозитів не зменшуються.
Сума кредитів більша суми депозитів.
Суми наданих кредитів не зменшуються.
Суми отриманих депозитів зменшуються.
Сума кредитів менша суми депозитів.
Суми наданих кредитів не зменшуються.
Суми отриманих депозитів зменшуються.
Сума кредитів дорівнює сумі депозитів.
Суми наданих кредитів не зменшуються.
Суми отриманих депозитів зменшуються.
Сума кредитів більша суми депозитів.
Суми наданих кредитів не зменшуються.
Суми отриманих депозитів не зменшуються.
Сума кредитів менша суми депозитів.
Суми наданих кредитів не зменшуються.
Суми отриманих депозитів не зменшуються.
Сума кредитів дорівнює сумі депозитів.
Суми наданих кредитів не зменшуються.
Суми отриманих депозитів не зменшуються.
Сума кредитів більша суми депозитів.

Бал
ризику

Тенденція
кредитного
ризику

2

Зниження

3

Без
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4

Зростання

1
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4

Зростання

5

Зростання
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Без
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2

Зниження

2

Зниження

3
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Примітка: 5 ‒ дуже високий рівень кредитного ризику; 1 – низький рівень кредитного ризику.

226

Список використаних джерел:
1. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.
2. “Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних)
операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках
України”, затверджена постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р., № 481.
3. Біломістний О. М. Моделювання прийняття рішення при банківському
кредитуванні малого бізнесу / О. М. Біломістний // Проблеми і перспективи розвитку
банківської системи України: зб. тез доп. ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції (28-29 жовтня 2010 р.): у 2 т. /Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми :
ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Т. 1. – С. 18–19.
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Науковий керівник: Манойленко О.В., д.е.н., проф. Національного технічного
університету Харківського політехнічного інституту
Працевлаштування є головною характеристикою ринку праці і визначає
соціально-економічний розвиток країни. У сучасних умовах питання регулювання
працевлаштування набуває особливої значущості, оскільки циклічний характер
ринкової економіки спричинює безробіття і пов’язані з ним негативні економічні і
соціальні наслідки.
Проблема регулювання працевлаштування також актуальна і для перехідної
економіки, де причини неповного використання робочої сили суспільства
посилюються недостатньою розвиненістю ринкової економіки та її інститутів. Зокрема,
процес трансформації економічної системи в Україні, що супроводжувався
формуванням ринку праці, зумовив виникнення такої гострої соціальної проблеми, як
хронічне безробіття. Крім того, особливістю української економіки є пристосування до
негативних шоків трансформаційного періоду за рахунок зменшення рівня реальної
заробітної плати і тривалості робочого часу. Усі ці проблеми знижують рівень життя
більшості населення країни, збільшують кризові явища в економіці, стримують
структурні перетворення, перешкоджають створенню умов для стабілізації й
економічного зростання, а тому потребують невідкладного вирішення.
Розвиток економіки будь-якої держави визначається наявним людськими
ресурсами, їх здібністю до ефективної праці, а також наявністю умов для її здійснення.
Тому можливість займатися ефективною працею, забезпечення працевлаштування та її
регулювання можна розглядати як чинник забезпечення стійкого економічного
зростання держави. Система державного регулювання працевлаштування
забезпечується правовими, організаційними та економічними заходами [1].
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До правових відноситься ряд законодавчих актів, які повинні регулювати
працевлаштування ь населення. Це перш за все Закон України про зайнятість і пакет
відповідних постанов КМУ.
Державна політика України працевлаштування населення основується на таких
принципах: забезпечення рівних можливостей всім громадянам, незалежно від
походження, соціального і майнового стану, статі, віку, політичних поглядів, вибору
виду діяльності у відповідності із здібностями і професійною підготовкою з
врахуванням особистих інтересів і суспільних потреб; сприяння забезпеченню
ефективної зайнятості, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць і умов
для розвитку підприємства; добровільність праці, яка основана на волевиявленні
громадян [2].
До організаційних заходів відноситься створення достатньо могутньої державної
служби зайнятості. До економічних заходів включають податково-кредитне
регулювання.
На макрорівні державна політика покликана вирішувати такі основні завдання:
узгодження фінансово-кредитної, структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної
політики із системою цілей регулювання працевлаштування населення.
На рівні регіону політика розвитку робочих місць повинна бути узгоджена з
промисловою політикою. Державна підтримка розвитку фермерства, індивідуального,
малого й середнього бізнесу, постприватизаційна політика підприємств, організація
санації й банкрутства підприємств із найменшим збитком для зайнятості належать до
числа завдань мікрорівня.
Пряме регулювання працевлаштування населення передбачає розробку й
впровадження програм виробничого навчання й перепідготовки кадрів; заходи щодо
раціонального регіонального розміщення робочої сили; регламентація робочого часу;
регулювання міжрегіональної й міжнародної міграції робочої сили; програми
зайнятості молоді, інвалідів, людей похилого віку; колективно-договірна система
наймання робочої сили; встановлення розмірів заробітної плати й своєчасної її
виплати.
Непряме регулювання зайнятості населення здійснюється через зміну умов
господарювання шляхом податкової, кредитно-грошової, амортизаційної й бюджетної
політики, використання єдиної системи охорони здоров'я, освіти, пенсійного
забезпечення для всіх громадян, що створює однакові стартові умови на ринку праці.
Залежно від впливу на певні сторони ринку праці аспекти державної політики
працевлаштування повинні бути спрямовані на регулювання попиту та пропозиції
робочої сили, заробітної плати, що виявляється через визначення кількісних та якісних
параметрів ринку праці, розрахунку мінімальної та середньої по регіону та галузі
заробітної плати.
Здійснюючи державну політику працевлаштування, держава розраховує на
отримання короткострокового ефекту через впровадження державного соціального
стандарту – погодинної оплати праці та довгострокового ефекту від впровадження
економічного механізму стимулювання роботодавців до збільшення витрат на
працівників, у тому числі до підвищення рівня оплати їх праці.
Активні заходи державної політики працевлаштування виявляються через
надання державної підтримки в підготовці спеціалістів за професіями, щодо яких
утворився дефіцит на ринку праці, гарантованого надання робочого місця спеціалістам,
підготовленим за державним замовленням. Пасивні передбачають фінансування,
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надання соціальної допомоги, пільг, гарантій, компенсацій, здійснення професійного
навчання зареєстрованих безробітних із метою забезпечення подальшої їх зайнятості.
Стратегічним напрямом державного регулювання зайнятості має стати
посилення її соціального спрямування шляхом: сприяння повній, продуктивній та
вільно обраній зайнятості; підвищення рівня грошових доходів за допомогою
докорінного реформування організації оплати праці та пенсійного забезпечення;
створення сприятливих умов для соціального захисту від безробіття; стабілізація
кількості економічно доцільних і створення нових робочих місць; запобігання масовим
звільненням; використання гнучких форм роботи і режимів робочого часу; вивчення
вищими навчальними закладами потреб регіональних ринків праці для визначення
напрямів підготовки спеціалістів; розробки системи кредитного стимулювання і
пільгового оподаткування для нових ефективних робочих місць; оптимізації
параметрів заробітної плати через поєднання ринкового саморегулювання, державного
та договірного регулювання і їх узгодження.
Таким чином, головним завданням державного управління процесом зайнятості
населення на теперішній час має стати переорієнтація курсу вирішення соціальних
проблем на розширення ринку праці, а це вимагає чіткої організації допомоги в
наданні, або пошуку роботи усім, хто бажає працювати. І тільки комплексне вирішення
цих проблем може призвести до їх успішного вирішення. Весь зміст діяльності органів
державного управління із здійснення політики працевлаштування населення повинен
відображати весь спектр активних і пасивних заходів держави на ринку праці і
застосовувати найбільш ефективні методи і способи державного управління з
врахуванням особливостей конкретного регіону. Також важливим чинником зниження
соціальної напруженості між владою та найбільш уразливими прошарками населення у
даний час має стати підтримка малого та середнього бізнесу. Органи державного
управління повинні гарантувати всім підприємцям, незалежно від вибраних ним
організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права і створити рівні
можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових,
інформаційних, природних та інших ресурсів. Враховуючи сучасний стан у сфері праці
та працевлаштування в Україні, спричинений економічною кризою, пріоритетними
напрямами державного регулювання працевлаштування мають стати проведення
економічної політики в інтересах працевлаштування та регулювання безробіття. В
контексті забезпечення стійкого економічного зростання України запропоновані
пріоритетні напрямки державного регулювання працевлаштування населення щодо
створення і збереження існуючих робочих місць, а також підтримки і захисту
безробітних мають бути спрямовані на вирішення їх щодо окремих регіонів країни з
урахуванням збалансованості регіональної політики.
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Управлінський аналіз руху та обліку малоцінних та швидкозношуваних
предметів в якості стратегічних заходів підприємства
Пономаренко К.П., магістрант спеціальності «Облік і оподаткування»
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Науковий керівник: Вербицька В.І., доцент кафедри обліку, оподаткування та
міжнародних економічних відносин Харківського національного автомобільнодорожнього університету
verbytska@i.ua
Основною функцією управління виробничим процесом є забезпечення наявності
необхідних матеріалів (сировини) в момент коли в них виникає потреба. Аналогічна
проблема забезпечення наявності готової продукції виникає в момент її реалізації
замовнику. Тому управління запасами полягає у збалансованості процесів постачання,
виробництва та реалізації., що стосується також і малоцінних та швидкозношуваних
предметів.
На практиці дуже важко забезпечити оптимальний ступінь координації планів
постачання, виробництва та реалізації. Суть координації полягає в надходженні
сировини саме тоді, коли вона включається в процесі виробництва, а виробничий цикл
закінчується тоді, коли готова продукція відвантажується замовникові.
Прийняття рішень щодо постачання матеріалів тісно пов’язане з рівнем наявних
запасів на підприємствах. Закупівля великих обсягів через значні проміжки часу має
позитивні і негативні наслідки. До позитивних належать: зменшення вартості
матеріальних ресурсів унаслідок наданих знижок за закупівлю великих обсягів,
зменшення затрат на процес придбання (внаслідок зменшення кількості поставок) та
зростання надійності процесу виробництва. До негативних наслідків належать: значне
вилучення коштів із обороту, збільшення процента за користування кредитом та
зростання складських затрат. До позитивних характеристик закупівлі незначних
обсягів через невеликі терміни належать: зменшення вилучених коштів із обороту та
величини складських запасів, а також зменшення втрат унаслідок псування запасів
через фізичне та моральне старіння. Крім того, вивільнення площ позитивно впливає
на всю організацію діяльності підприємства. До недоліків можна зарахувати
неможливість одержання знижок та виникнення додаткових затрат з оформлення
замовлення через збільшення їх кількості. Отже, оптимізація обсягу замовлень полягає
в скороченні суми затрат на придбання та зберігання запасів на складах.
З метою виявлення ключової інформації в процесі постачання сировини в філії
використовуються АВС-аналіз. З його допомогою встановлюють незначні натуральні
показники (за питомою вагою в загальній кількості постачальників), які відповідають
значним вартісним характеристикам (за питомою вагою обороту). Такі характеристики
існують протягом життєвого циклу продукту і характерні для матеріально-технічного
забезпечення, виробництва та збуту. У процесі матеріально-технічного забезпечення до
таких характеристик відносять кількість сировини, матеріалів та деталей, які
підлягають класифікації в розрізі постачальників відносно питомої ваги, яку вони
займають у загальному обороті в філії. АВС-аналіз дає змогу класифікувати матеріали,
деталі та постачальників за ступенем вигідності для підприємства.
На основі АВС-аналізу можна визначити, які види сировини та матеріалів
потребують особливої уваги, тобто в першу чергу А-види, потім В-види і насамкінець
С-види, якщо за мету поставити мінімізацію затрат у процесі постачання. Оптимізують
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процес постачання на усвідомленні економічної значимості видів сировини та
матеріалів залежно від специфіки їх використання.
Таблиця 1
Економічна значимість запасів залежно від частоти їх використання
Економічна значимість
матеріалів
А-види матеріалів
В- види матеріалів
С-види матеріалів

Частота використання сировини та матеріалів
Рівномірне споживання,
багаторазове використання
Регулювання за потребою
Регулювання за
витрачанням
Регулювання за
витрачанням

Нерівномірне споживання,
одноразове використання
Регулювання за потребою
Регулювання за потребою
Регулювання за
витрачанням

Регулювання запасів матеріалів за потребою здійснюється на основі плану
постачання для А-видів. Для С-видів - здійснюється за витрачанням на основі
фактичної наявності запасів, що означає, що зменшення запасів до критичного рівня є
основою для укладання нової угоди. Отже, на основі АВС-методу для коригування
оптимального обсягу запасу використовують: системний контроль запасів А-групи;
періодичний контроль запасів В-групи; вибірковий контроль запасів С-групи. Крім
співвідношення «кількість-вартість», яке характеризує АВС-аналіз, для оцінки обсягів
постачання існують інші критерії, наприклад, структура споживання окремих видів
матеріалів, що характерно для XYZ-аналізу. На основі XYZ-аналізу матеріали
підлягають класифікації відповідно до структури споживання, умов постачання та
точності прогнозу
Таблиця 2
Аналіз структури споживання
Види
матеріалів
Матеріали Х
Матеріали Y
Матеріали Z

Структура споживання

Умови закупівлі

Точність
прогнозу

Споживання має
постійний характер
Споживання постійно
коливається в більший чи
менший бік

Постачання паралельно з
процесом виробництва

Висока

Створюються запаси

Середня

Здійснюються
індивідуальні закупки

Незначна

Споживання нерегулярне

Інформація, що характеризує види матеріалів за структурою споживання,
умовами закупівлі та точністю прогнозування, є важливим інструментом прийняття
рішень у процесі постачання. XYZ-аналіз дає змогу оптимізувати розмір запасів
кожного найменування сировини та матеріалів у філії з урахуванням таких загальних
принципів: для А-групи – забезпечення максимального страхового запасу для покриття
будь-яких коливань попиту; для В-групи – помірний страховий запас; для С-групи –
низький або нульовий рівень запасів. Враховуючи, що жоден з існуючих методів
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аналізу не може забезпечити 100% ефективність діяльності, використовують їх
комбінацію, що забезпечує значно більший ефект, ніж використання кожного з них
окремо. Комбінація використання АВС- та XYZ-аналізу дозволяє згрупувати запаси на
9 підгруп і одержати ефективний інструмент планування та контролю матеріальних
ресурсів у процесі постачання (табл. 3).
Таблиця 3
Комбінація АВС- та XYZ-аналізу для прийняття управлінських рішень
Види
матеріальних
цінностей

X

Y

Z

А

В

С

АХ. Висока споживча
вартість

ВХ. Середня споживча
вартість

Висока ступінь надійності
прогнозування
споживання

Висока ступінь надійності
прогнозування
споживання

АY. Висока споживча
вартість
Середня ступінь
надійності прогнозу
споживання
АZ. Висока споживча
вартість
Низька ступінь надійності
прогнозу

ВY. Середня споживча
вартість
Середня ступінь
надійності прогнозу
споживання
ВY. Середня споживча
вартість
Низька ступінь надійності
прогнозу

СХ. Низька споживча
вартість
Висока ступінь
надійності
прогнозування
споживання
СY. Низька споживча
вартість
Середня ступінь
надійності прогнозу
споживання
СZ. Низька споживча
вартість
Низька ступінь
надійності прогнозу

Під час управління цими підгрупами спостерігаються певні закономірності:
підгрупи АХ, АY і АZ потребують індивідуального управління; планування підгруп
СХ, СY і СZ здійснюється один раз на рік із щомісячним контролем наявності запасів;
принципи управління підгрупами ВХ, ВY і ВY можуть збігатися з А-групою або з Сгрупою. АВС- і XYZ- види аналізу забезпечують управлінський персонал підприємства
ключовою інформацією, з допомогою якої можна суттєво підвищити ефективність
процесів постачання та виробництва. Додатково одержані дані на основі АВС- , XYZвидів аналізу сприяють у першу чергу в філії скороченню затрат у сфері матеріальнотехнічного постачання. Внаслідок зменшення складських запасів матеріалів
відбувається вивільнення капіталу та прискорення його оборотності, а отже,
поліпшується фінансовий стан і фінансовий результат діяльності.

Інституційні передумови розвитку міжрегіонального співробітництва
у стратегічному вимірі
Рогозян Ю. С., к.е.н., заступник завідувача відділу проблем міжрегіонального
співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України (Луганська
філія)
Сучасний
етап
просторових
трансформацій
вітчизняної
економіки
характеризується імплементацією перетворень адміністративно-територіальної
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структури країни, що пов’язано з впровадженням компонентів реформи
децентралізації, сутність якої полягає в безпосередньому перерозподілі влади між
державним та місцевим рівнями. З однієї сторони, підписання та вступ в дію Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС диктує нашій країні необхідність активізації
євроінтеграційних реформ, проте з іншої сторони, в країні мають місце тенденції
регіональних відмінностей.
Також в процесі шаленого темпу світового розвитку та впровадження елементів
науково-технічного прогресу дещо видозмінюється підхід до розуміння ролі
економічних (виробничих) ресурсів, які грають основну роль в процесі здійснення
будь-якої господарської діяльності. Для якісного переходу України від традиційного до
інноваційного розвитку економіки класична трилогія А. Сміта «земля – праця –
капітал» потребує ґрунтовного доповнення. Так, в країні із сучасною економікою вже
недостатньо просто накопичувати та використовувати традиційні види ресурсів
(природні, матеріальні, фінансові, трудові), важливим є залучення таких видів ресурсів,
що зможуть стати основою та забезпечити збалансований розвиток регіонів та
міжрегіонального співробітництва в стратегічному вимірі (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація підходів до використання ресурсів для розвитку регіону
Безперечно, комплексне завдання щодо формування єдиного національного
економічного простору в Україні є стратегічним, а тому його вирішення в умовах
всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції видається неможливим без
активізації, розширення та поглиблення міжрегіональних зв’язків, інституціоналізація
яких є необхідною умовою для забезпечення сталого розвитку економіки всієї країни.
Основоположником інституційної економіки вважають Д. Норта, проте еволюцію
поняття «інститут» можна простежити й скрізь дослідження інших науковців (табл. 1).
Наведені трактування вказують на різноманітність та широке коло застосування
поняття «інститут», проте всі автори наголошують на тому, що дана дефініція
спирається на відносини між тими чи іншими суб’єктами та/або членами суспільства,
що є основою й для здійснення міжрегіонального співробітництва.
Висновки. Проведений аналіз наукових джерел дозволяє зробити висновок про
фрагментарний підхід до поняття «інститут», натомість ще не вивченими залишаються
питання інституційного забезпечення міжрегіонального співробітництва в Україні,
адже знайти відповідні правові норми, які регламентують дані процеси, вкрай важко.
Розвиток міжрегіонального співробітництва неможливий без змін в інституційному
середовищі, проте наразі існують проблеми, які заважають повністю використовувати
233

всі переваги такого виду кооперації: від відсутності в нормативно-правовому полі
України дефініції «міжрегіональне співробітництво» до відсутності чітких механізмів
його практичної реалізації.
Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «інститут»
Автор поняття
Норт Д.
[1, с. 23; 2]
Уїльямсон О.
[3, с. 56]

Сутність поняття
Інститут - основоположні політичні, соціальні та юридичні правила, що
створюють базис для виробництва, обміну, розподілу і споживання
Інститут – механізм або декілька механізмів управління контрактними
відносинами, серед яких найважливішими економічними інститутами є
фірми, ринки та поведінкова контрактація
Силін В.В.
Інститут не є простим набором відносин, його можна вважати
[4, с. 62]
особливого роду інститутом (матрицею розвитку або вектором, що
визначає напрям розвитку) вищого порядку. Він визначає основний
напрям розвитку системи, а також ті орієнтири, на основі яких
відбувається відбір найбільш ефективних зв’язків.
Скворцова Г.
Інститут - складова економіки, що проявляється в особливостях
[5, с. 79-81]
функціонування бізнесу, обумовлених його юридичним статусом та
ступенем досконалості організаційної структури, досягнутої в рамках
природної еволюції. Проявляється і в законодавчій підтримці приватного
підприємництва і, зрештою, в регулюючій діяльності держави, що
стимулює бізнес або ставить його в певні обмежувальні рамки, виходячи
з проповідуваних принципів економічної політики.
Данько М.С.
Інститут - фундаментальні політичні, соціальні, юридичні правила, в
[6, с. 97-109]
межах яких здійснюються процеси виробництва та обміну
(конституційне, виробниче, контрактове право); правила, що регулюють
відносини у приватному секторі (теорія про власність); правила
поведінки економічних агентів на договірній основі (теорія корпорацій,
теорія регулювання структур); специфічні правила поведінки
економічних агентів (звичаї, традиції, моральні, етичні та релігійні
установи).
Власне поняття Інститут - система норм, цінностей, правил, моделей поведінки та
автора
відносин (нормативно закріплених або історично складених), сукупність
яких впливає на поведінку суб'єктів, розташованих на певній території.

Створення інституційних передумов (норм, правил, механізмів) та практична
реалізація міжрегіональної співпраці на всій території країни зможе сприяти
подоланню нерівномірності розміщення тих чи інших ресурсів та видів діяльності,
зниженню рівня соціально-економічної диференціації регіонів та підвищення
щільності міжрегіональних відносин у стратегічному вимірі, що потребує подальших
досліджень.
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234

2. Nort D., Thomas R.P. The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge:
Cambridge
University
Press,
1973.
Retrieved
from:
http://assets.cambridge.org/97805212/90999/excerpt/9780521290999_excerpt.pdf
(access
October 02, 2018).
3. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Рынки, фирмы,
«отношенческая» контрактация. - СПб., 1996. 702 с.
4. Силин В.В. Институциональная экономика [текст] / В.В. Силин, Н.М.
Улицкая. – М.: Московская академия рынка труда и информационных технологий,
2012. – 82 с.
5. Скворцова Г. Структурные и институциональные факторы экономического
роста // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 3. С. 73 – 81.
6. Данько М.С. Роль інституційних трансформацій в забезпеченні інноваційного
розвитку // Актуальні проблеми економіки. 2004. № 4. С. 97–109.

Теоретичне обґрунтування та змістовність поняття «Маркетингова стратегія»
Садогурська К.В., асистент кафедри фармації Вищого державного навчального
закладу України «Буковинський державний медичний університет»
sadogurska.katya@ukr.net
Климчук К.М., студентка 5 курсу спеціальності «Фармація» ОКР «спеціаліст»
Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний
університет»
У сучасних умовах господарювання ефективність роботи, фінансовий стан
підприємства залежать від потреб ринку, обсягів реалізації та прибутків. Зростаючі
темпи розвитку конкурентної боротьби, що обумовлені світовими тенденціями
глобалізації, висувають високі вимоги до стратегічного маркетингу господарюючих
суб’єктів [1, с. 22]. Сучасні процеси, які відбуваються на фармацевтичному ринку
забезпечують ефективне управління маркетинговою діяльністю організації, яка
вимагає від керівників поглибленого аналізу результатів роботи, командного
управління, а також стабільних і перспективних позицій на ринку.
З цією метою підприємства застосовують стратегічний маркетинг з урахуванням
задоволення потреб і отримання у споживачів переваг порівняно з конкурентами.
Успіх та імідж підприємств залежить від вірно обраної ринкової стратегії, яка не може
обійтися без обґрунтованого, планомірного процесу формування [2, с.337].
Розкриваючи суть «маркетингової стратегії» необхідно відзначити те, що в науковій
літературі не існує єдиного підходу до розробки стратегій. Формування стратегій
маркетингу слід розглядати як сукупність взаємозалежних процесів щодо
стратегічного аналізу ринкової ситуації, який включає декілька етапів [3, с.115].
Маркетингова стратегія це самостійний напрямок для якого властиві мета формування,
характер дій, які заплановано реалізовувати, підпорядкованість, особливості
формування, оцінювання та реалізація цієї стратегії.
Вибір стратегії маркетингу залежить від стану підприємства, поставлених цілей,
організаційного розвитку тощо. За основу вдосконалення процесу реалізації
маркетингової стратегії необхідно обрати збалансовану систему показників, яка
поєднує стратегічну й операційну діяльність підприємства та відповідає сучасним
вимогам до провадження бізнесу, дозволяє досягти довготривалого успіху шляхом
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визначення найважливіших цілей, на які підприємство має зосередити свої ресурси і
увагу.
Висновки. Маркетингова стратегія має першочергове значення у формуванні
сприятливих передумов ефективної її реалізації, що забезпечить підприємству
досягнення конкурентних переваг. Процес формування маркетингової стратегії
відбувається за допомогою послідовно здійснених основних етапів: дослідження
ринку, розробки та реалізації маркетингової стратегії. Тому, необхідно ґрунтовно
підходити до вибору та розробки ринкової маркетингової стратегії, яка забезпечить
рентабельність та матеріальну вигоду у результатах праці, а також зменшить рівень
можливих помилок.
Використана література:
1. Максимова Т. Особливості формування маркетингової стратегії та
маркетингової політики на українських підприємствах в умовах кризи / Т. Максимова,
О. Жданова, Є. Івченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – №6 – с.22-26.
2. Павленко А.Ф. Маркетингове управління як стратегія ефективного розвитку
підприємств / А.Ф. Павленко, В.П. Пилипчук // Формування ринкової економіки: зб.
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Концепція стратегічного управління як діяльність підприємства
Смірнова П.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств харчування та
торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі
pvsmirnova7@gmail.com
Бугріменко Р.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств харчування та
торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі
bugrimenkorm@gmail.com
Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна
охарактеризувати за допомогою системи «середовище - організація». Більшість серед
існуючих сьогодні концепцій управління розглядає організацію як відкриту систему,
котра постійно взаємодіє з окремими елементами зовнішнього середовища: іншими
організаціями, банками, організаціями, що належать до соціально-політичних та
економічних інституцій держави, місцевих органів тощо і дає змогу організаціям
підтримувати більш-менш стійке становище, виживати в умовах, що постійно
змінюються.
Концепції існування та розвитку організацій у зовнішньому середовищі
використовують різні підходи та моделі, сформовані на базі різних теорій управління.
Ще на початку XX сторіччя у перших працях з менеджменту зазначалось, що
планування є інструментом, який допомагає у прийнятті управлінських рішень. Його
мета – забезпечення нововведень та змін в достатньому обсязі, щоб адекватно
реагувати на зміни у зовнішньому середовищі.
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Планування – необхідна передумова успішної реалізації будь-якого ділового
починання організації. Як загальна функція управління, планування є процесом
підготовки на перспективу рішень про те, що, ким, як, коли повинно бути зроблено.
Сучасне розуміння розвитку економіки, передбачення майбутнього організації
можна охарактеризувати чотирма основними етапами. Залежно від розвитку ринку
комерційній діяльності фірм відповідає певна теорія управління організацією.
Товарна орієнтація ринку характеризується прагненням до покращення якості
товарів без серйозного врахування потреб, смаків, бажань покупців. Теорією
управління фірмою за таких умов є бюджетний контроль, що базується на внесенні
поправок в обсяг і структуру доходів – витрат виробництва та збуту залежно від
поточної ситуації на ринку. В основі концепції бюджетного контролю лежить уявлення
про загальну незмінність основних умов і закономірностей на ринку. Коректування
діяльності здійснюється лише час від часу, якщо назріла необхідність.
Збутова орієнтація характеризується забезпеченням максимізації збуту за
допомогою реклами та інших методів впливу на покупця з метою примусити його
здійснити покупку. При такій орієнтації використовується довгострокове планування,
що ґрунтується на уявленні про можливість прогнозувати забезпечення
довгострокового приросту основних показників діяльності фірми. Процес планування
передбачав визначення довгострокових змін обсягу продаж, рівня витрат,
продуктивності праці та інших показників згідно з набутим досвідом та існуючими
тенденціями, що зберігатимуться досить тривалий час. Довгострокове планування
пристосовує виробничу діяльність до змін на ринку, які мають відбитися на
комерційній активності фірми на найближчі 2-10 років.
Ринкова орієнтація діяльності фірм передбачає відбір товарів найвищої якості, що
користуються найбільшим попитом і забезпечують максимум продаж саме цих товарів.
У таких випадках використовується стратегічне планування.
Стратегічне планування вносить суттєві корективи в методи управління,
відкидаючи можливість керування діяльністю фірми виходячи з екстраполяції минулих
тенденцій. Виникає необхідність вносити стратегічні корективи в поставлені завдання
згідно зі змінами на ринку і аж до можливості прогнозування виходу на ринок інших
товарів. Ця управлінська концепція робить акцент на умови ринку, особливо на умови
конкуренції та збуту, як на критерій управління. Ця концепція вже наближається до
маркетингу, але в ній ринкові умови враховуються лише як фактори випадкових
відхилень від виробленої стратегії, а стратегічний план прилаштовується до таких змін,
але не передбачає заходів, що спроможні активно впливати на ситуацію ринку.
Періодичне коригування запланованої стратегії не може вирішити завдання відповідно
до умов ринку виробничо-збутової діяльності фірми. Провідні сучасні фірми
використовують систему стратегічного управління, яка лежить в основі концепції
маркетингу. Маркетинг розуміють як цілісну систему організації та управління
діяльністю підприємством, яка забезпечує максимальний збут її продукції, досягнення
значної активності виробничої діяльності та розширення ролі ринку. Суть маркетингу
можна сформулювати так: «Виробляти те, що безумовно знаходить збут, а не
намагатися нав'язати покупцю те, що вироблено». Основна мета маркетингу
конкретної організації (фірми) – забезпечення максимальної рентабельності її
функціонування, що може бути досягнуто лише в разі відповідності продукції фірми
ринковим вимогам.
Залежно від умов комерційної діяльності кожна фірма використовує відповідну
теорію управління. Найпрогресивнішою є теорія стратегічного управління. Світова
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практика бізнесу показує, що більшість організацій, які досягли значних результатів в
бізнесі, завдячує саме впровадженню системи стратегічного управління.
Будь-яка модель управління організацією базується на відповідній концепції.
Концепція управління – це система ідей, принципів, уявлень, що зумовлюють мету
функціонування організації, механізми взаємодії суб'єкта та об'єкта управління,
характер взаємовідносин між окремими ланками його внутрішньої структури, а також
необхідний ступінь урахування впливу зовнішнього середовища на розвиток
організації.
Згідно з концепцією стратегічного управління аналіз зовнішнього та
внутрішнього середовища – необхідний елемент визначення місії та цілей організації.
Стратегії в цьому випадку виступають як інструменти досягнення цілей, а для успішної
реалізації обраного стратегічного набору необхідно, щоб організація функціонувала
відповідно до вибраної концепції управління.
Характерні риси системи стратегічного управління певної організації залежать від
взаємодії таких чинників:
- галузевої приналежності;
- розмірів організації (залежно від галузевих особливостей);
- типу виробництва, рівня спеціалізації, концентрації та кооперації;
- характерних рис виробничого потенціалу;
- наявності (відсутності) науково-технічного потенціалу;
- рівня управління;
- рівня кваліфікації персоналу тощо.
Таким чином, стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій
поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності організації, що дає
можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями
(потенціалом) організації та приводити їх у відповідність шляхом розробки та
реалізації системи стратегій.
Концепція стратегічного управління лежить в основі стратегічного мислення і
знаходить вираз у характерних рисах її застосування.

Створення системи бюджетування на підприємстві як засіб управління
прибутком
Ушкварок А.О., магістрант спеціальності «Облік і оподаткування»
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Вербицька В.І., доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних
економічних відносин Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету
verbytska@i.ua
За останні роки в Україні різко зріс інтерес з боку вітчизняних підприємств до
системи бюджетного управління. Це викликано об'єктивними причинами – зростанням
виробництва, загостренням конкуренції. В той самий час розуміння бюджетного
управління є досить рідкісним явищем навіть серед керівників фінансових служб
підприємств. Ускладнення ринкової ситуації, виробничих, збутових та інших процесів
ускладнює управління підприємством та планування його діяльністю. Це вимагає чітко
налагодженого механізму взаємодії різних служб і підрозділів для реалізації
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управлінських цілей. З точки зору стійкості підприємства в конкурентній боротьбі
зростає значення добре поставленої системи внутрішньофірмового планування, що
охоплює всі підрозділи і що використовує сучасні методи організації управління і
сучасні інформаційні технології. Крім того, необхідний зв'язок виробничого,
операційного планування і управління з фінансовим. Такою системою і є система
бюджетного планування і управління (бюджетування).
Сутністю бюджетного методу управління є уявлення про те, що вся діяльність
підприємства полягає в балансуванні доходів і витрат з чітко визначеними місцями їх
виникнення і закріпленням відповідальності за керівником відповідного рангу.
Менеджери підприємства, плануючи свої дії і їх наслідки в майбутньому, мають
можливість оцінити, наскільки фактичні результати відповідають їх планам.
Визначається економічна ефективність діяльності підприємства в цілому і його
структурних підрозділів, плануються і фіксуються реальні надходження і витрачання
грошових коштів, визначається економічний потенціал і фінансовий стан
підприємства.
Керівництво
має
можливість
використовувати
прийнятні
співвідношення між зміною прибутковості, платоспроможності та економічним
потенціалом підприємства.
При впровадженні бюджетування необхідно враховувати як загальні принципи і
проблеми, так і специфічні особливості підприємства. Проблемою більшості
українських підприємств є відставання системи управлінського обліку від сучасних
завдань і потреб розвитку. Типовою ситуацією є дефіцит оборотних коштів і, як
наслідок, можливий раптовий брак грошових коштів для оплати поточних
короткострокових заборгованостей або надлишок оборотних коштів, коли виникають
альтернативні витрати в зв’язку з тим, що надлишкові кошти мали б працювати. Це
посилюється відсутністю на багатьох підприємствах чіткої системи роботи з
дебіторами і кредиторами, регулярного контролю і аналізу дебіторської і кредиторської
заборгованостей, цілеспрямованих засобів по скороченню фінансового циклу,
оптимізації рівня і структури запасів та інших елементів оборотних коштів. Часто
планування і управління фінансами підприємства здійснюються організаційно у
відриві від постачання і збуту, що не дає своєчасно і достовірно визначити потребу у
фінансуванні діяльності підприємства. Загальними проблемами, що ускладнюють
впровадження бюджетування та інші сучасні управлінські підходи, для багатьох
підприємств є:
- погана або неповна нормативна база: брак на підприємствах інформації про
витрати на виробництво продукції, відсутність багатьох необхідних для планування
нормативів. Часто за об'єктивними причинами відсутня необхідна виробнича і
економічна статистична інформація за попередні три-п'ять років, або ці дані
непридатні для аналізу;
- бухгалтерський, податково-орієнтований підхід до витрат, їх аналізу,
постатейного поділу, групування, планування. Всюди відсутня система обліку і
контролю витрат за місцями їх виникнення. Окрема істотна проблема – облік і
розподіл непрямих (накладних) витрат. Багато форм планових і звітних документів
орієнтовано на потреби зовнішніх контролюючих інстанцій, а не потреби
менеджменту підприємства;
- прив'язка періодів планування і внутрішньої управлінської звітності до
податкових звітних періодів, що неприйнятно для багатьох підприємств, схильних до
впливу сезонних чинників;
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- завищені очікування ефекту від впровадження інформаційних технологій,
корпоративних інформаційних систем;
- пасивність керівництва і персоналу підприємства при впровадженні змін і
завищені очікування ефекту від залучення зовнішніх консультантів. Як показує досвід,
будь-які істотні нововведення, включаючи бюджетування, упроваджуються добре
тільки при загальній зацікавленості вищого менеджменту підприємства і наявності
«центрів компетенції» – кваліфікованих фахівців з достатніми повноваженнями і часом
для безпосередньої участі в проекті по впровадженню бюджетування;
- відсутність систематичного підходу до управлінського обліку (навіть там, де він
насправді є). Орієнтація в плануванні і управлінському обліку на зовнішні вимоги,
застарілі нормативи витрат і стандарти 80-х років;
- намагання уникнення соціальних конфліктів;
- небажання проводити оптимізацію організаційних структур.
Впровадження системи бюджетного управління – достатньо тривалий процес,
пов'язаний з інформаційним і організаційно-економічним розвитком підприємства.
Перш ніж приступати до формування вимог до бюджетного процесу підприємства,
необхідно сформувати цілі бюджетного управління підприємством і вимоги до
використовуваних ресурсів.
Бюджети можуть складатися для підприємства в цілому, для окремих напрямів
діяльності в багатопрофільних організаціях, для структурних підрозділів. Бюджети
підрозділів та/або напрямів зводяться до основного бюджету. Основний бюджет
забезпечує як оперативне, так і фінансове планування. Він охоплює виробництво,
послуги, витрати, отримання доходів, розподіл і фінансування витрат. Основний
бюджет складається з операційних і фінансових бюджетів. Операційний бюджет – це
система бюджетів, що відображають поточну (виробничу) діяльність підприємства і
що характеризують доходи або витрати по операціях на плановий період для сегменту
або окремій функції організації.
Загальний бюджет – це скоординований по всіх підрозділах і функціях план
роботи компанії в цілому, об'єднуючий блоки окремих бюджетів. Бюджет є
інструментом як для планування, так і для контролю. На самому початку бюджетного
періоду бюджетом є план або норматив; в кінці і протягом бюджетного періоду він
служить засобом контролю, за допомогою якого менеджмент може визначити
ефективність дій і скласти план заходів щодо вдосконалення діяльності компанії в
майбутньому. Автори вважають, що процес бюджетування повинен здійснюватися в
трьох напрямах:
- підготовка функціональних бюджетів, тобто бюджетів підрозділів підприємства.
Відповідно підрозділ підприємства, для якого може бути складений окремий бюджет і
здійснений контроль його виконання, є центром фінансової відповідальності;
- розробка стандартів (норм) витрат на виробництво окремих видів номенклатури
продукції, періодичний моніторинг витрат і проведення асортиментного аналізу при
зміні планових відпускних цін;
- створення і підтримка інформаційної бази для бюджетування.
Для успішного впровадження методики бюджетування важливе виконання
підприємством необхідних організаційних передумов, насамперед по збору і аналізу
інформації управлінського обліку. Як показує досвід, виконання організаційних
передумов впровадження бюджетного планування на перших же етапах роботи сприяє
вдосконаленню системи управлінського обліку, поліпшенню управління як
підрозділами підприємства, так і підприємством в цілому. Аналіз структури витрат
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підприємства на етапі підготовки і впровадження бюджетного планування сприяє
зниженню собівартості продукції, робіт та послуг.
Перш ніж розробити план, потрібно визначити цілі. Цілі формуються на
стратегічному рівні корпоративного управління. Таким чином, бюджетування є
інструментом виконання стратегії підприємства. За допомогою цієї технології
забезпечується нерозривний зв'язок стратегічних цілей з планами, направленими на їх
досягнення, і що забезпечують реалізацію планів оперативними процесами. Саме
бюджетування приводить стратегію в дію.
Перш ніж розробити бюджет, необхідно визначити, на які фінансові показники
орієнтується керівництво підприємства, які індикатори приймаються як критерії успіху
діяльності компанії на період планування. Ці показники мають бути пов'язані із
стратегічними цілями і визначені гранично конкретно. Наприклад, сказати, що ми
вибираємо як одного з ключових показників прибуток, означає нічого не сказати.
Прибуток може бути довгостроковим або поточним, тому його потрібно пов'язати з
тимчасовим періодом. Крім того, прибуток може бути маржинальним, валовим або
чистим. Цей вибір визначає пріоритети для керівників компанії і менеджерів всіх
рівнів.

Анализ управления складированием на примере фармацевтической фирмы
Sładkowski A., д.т.н., проф., зав. кафедрой Логистики и транспортных
технологий Силезского технического университета (Катовице, Польша)
Kulik T., студент, Силезского технического университета (Катовице, Польша)
Gąska D., к.т.н., адъюнкт, кафедра Логистики и транспортных технологий
Силезского технического университета (Катовице, Польша)
aleksander.sladkowski@polsl.pl
На фармацевтическом рынке, как и на других рынках, производители не
продают свою продукцию напрямую в аптеки или больницы. Возникают
фармацевтические оптовые компании, которые распространяют лекарственные
средства. Это связано главным образом с тем, что часто аптеки не заказывают полную
упаковку лекарственных средств, поскольку у них нет достаточного пространства для
хранения такого большого количества продуктов с разнообразным ассортиментом.
Оптовики предоставляют им возможность заказывать только определенное количество
лекарств, которые необходимы аптеке, а не то, что производитель предоставляет в
упаковке, поскольку, например, количество лекарств в оригинальной упаковке может
достигать 200 штук. Фармацевтические оптовики имеют соответствующий транспорт,
который позволяет транспортировать товары получателям и благодаря организации
распределительных центров очень часто товар будет доставлен в день заказа или на
следующий день, так что клиент не будет ждать слишком долго на получение
необходимого лекарства.
Анализируемый склад фармацевтического опта является одним из лидеров на
польском рынке фармацевтического распределения и обслуживает более 1490 базовых
пунктов на юге Польши. Он проводит продажи оптовикам, аптекам и больницам, а
также предоставляет логистические услуги для производителей фармацевтической
промышленности в области управления цепочками поставок и аренды складских
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помещений. Площадь всего склада составляет 2236 кв. м, из которых 576 кв. м
занимают офисные помещения (рис. 1). Вышеупомянутый склад представляет собой
помещение с низким стеллажным хранением, имеющее инфраструктуру,
предназначенную для хранения лекарств.
Процесс складирования в фармацевтическом оптовой фирме включает:
 Разгрузку средств внешнего транспорта (различного типа грузовые авто).
 Перемещение поступивших лекарственных средств в зону приема товаров.
 Количественное и качественное принятие с использованием специального
программного обеспечения.
 Подготовку товаров для распределения в складских зонах.
 Перемещение товара в зону хранения.
 Помещение товаров на полки в соответствии с правилами FIFO.
 Возврат товаров из зон хранения в зону контроля.
 Проверку количества и качества готового продукта.
 Упаковку товара в транспортном контейнере.
 Перемещение товаров в зону отпуска.
 Количественную и качественную отправку в соответствии с заказом.
 Загрузку на внешние транспортные средства.

Рис. 1. Схема склада: 1. Зона приемки; 2. Зона инвентаризации; 3. Экспедиция;
4. Зона хранение продуктов, подлежащих специальному учету; 5. Основная зона хранения;
6. Хранение трав; 7. Хранение термолабильных продуктов;
8. Хранение цитостатиков и БАД; 9. Зона контроля

Лекарственные средства доставляются на склад каждый день из центрального
офиса в Варшаве. Товары привозятся с помощью тягачей с прицепами, которые могут
вместить 33-поддона. Эту операцию доставки выполняет внешняя компания.
Количество поддонов с товарами зависит от количества товаров, заказанных отделом
продаж. Товары, привозимые из центрального офиса, упаковываются в картонные
коробки или специальные емкости. Каждая коробка, доставленная с центрального
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склада или перемещенная между филиалами, будет помечена соответствующей
этикеткой.
Транспорт компании включает в себя как внешние транспортные средства грузовые фургоны, так и для внутренних перевозок - электрические и ручные
погрузчики. Внешний транспорт весьма разнообразен. Тип транспортного средства
доставки зависит от перевозчика, которому на основании подписанного с ним
контракта предписано обслуживать один из маршрутов. Из-за специфичности
конкретных продуктов многие из них должны перевозиться с контролируемой
температурой при использовании специальных транспортных средств.
При анализе управления складом был обнаружен ряд нарушений, устранение
которых поможет уменьшить количество жалоб от клиентов и повысить
эффективность работы склада. Эффективность работы склада рассчитывается по
количеству выполненных позиций по документам доставки и количеству позиций,
принятых в зоне приема. На производительность склада в значительной степени влияет
количество продуктов, заказанных в аптеках, поскольку повышенный спрос на
лекарства увеличивает количество позиций, которые должны быть реализованы. Зимой
производительность увеличивается за счет увеличения числа заболеваний и, как
следствие, увеличения спроса на лекарственные средства. Летом, когда большинство
людей не болеют и отправляются в отпуск, количество заказанных лекарств
уменьшается.

a

b

c

d

Рис. 2. Размещение продуктов на полках и в емкостях: a, c) неправильное; b, d)
правильное
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В работе склада были предложены следующие изменения, которые позволили
получить положительные результаты, улучшить качество и эффективность процессов:
Использование загрузочной док-станции позволило сократить время процесса
разгрузки с 64 минут до 36 минут и уменьшить количество сотрудников, необходимых
для выполнения этого процесса, с двух до одного. Стоимость этих инвестиций будет
возмещена по истечении 83 дней.
Использование дополнительных транспортных контейнеров различного размера
позволило сократить время обработки упакованных продуктов на 9 часов в день.
Инвестиции будут компенсированы через 116 дней.
Применение мониторинга в области выпуска для устранения ошибок.
Рациональное использование складских площадей, позволило изыскать
дополнительные 33,20 кв. м и предоставить 170 новых полок и 18 поддонов.
Изменения в складской экономике, основанные на анализе двух выбранных недель
сентября, обеспечили сокращение количества прибытий в зону складирования за
товаром на 122 запроса или 37,42%.
Обучение сотрудников, направленное на устранение неблагоприятных явлений,
связанных с упаковкой высылаемых партий товара, укладкой товаров на полках,
контролем поставок и повышением эффективности всех процессов.
Внедрение нового графика отправления курьеров привело к уменьшению на 25
количества задержек доставки в течение сентября. Во второй половине месяца по
сравнению с первой количество задержек снизилось на 60,98%.
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СЕКЦІЯ 6. МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів для
антикоагулянтної терапії
Гетало О. В., доцент кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки
лікарських засобів Київського міжнародного університету
У теперішній час раціональний вибір антикоагулянтної терапії є актуальною
проблемою та цікавить фахівців різних спеціальностей. Так, артеріальні тромбози
зумовлюють виникнення ішемічної хвороби серця (стенокардії, інфаркту міокарда), що
є кардіологічною проблемою; цереброваскулярних захворювань (інсульт, транзиторні
ішемічні атаки), які потребують втручання неврологів; захворювань периферичних
артерій, що лежать у площині інтересу судинних хірургів. За цих обставин, вивчення
та аналіз асортименту лікарських засобів для антикоагулянтної терапії є надзвичайно
необхідним та актуальним.
За даними інформаційно-пошукової системи «Моріон» станом на 01.10.2018 р.
було встановлено 33 МНН антитромботичних засобів на основі АТС коду В01A за 51
торговельною назвою. Найбільша кількість лікарських засобів представлена
іноземними виробниками, серед яких Boehringer Ingelheim, Berlin-Chemie AG, Pfizer
Inc., Teva, Sanofi, Pfizer Inc. Вітчизняні виробники також пропонують антитромботичні
засоби, серед яких – ПАО «Фармак», ФК «Здоров’я»,
ПрАТ «Технолог»,
Борщаговский ХФЗ. У 2016 році діапазон цін на антитромботичні засоби коливався від
11,53 грн до 11076,12 грн за упаковку, у 2017 році – від 15,19 до 12037,68 грн. У 2018
році ціновий діапазон склав від 12,31 до 14244,24 грн за упаковку. На ринку
антитромботичні засоби ЛЗ представлені у таких лікарських формах, як таблетки,
ліофілізат для розчину для інфузій, розчини для ін’єкцій та інфузій та інші.
Висновок. Отримані дані свідчать про те, що лікарські засоби для
антикоагулянтної терапії на вітчизняному фармацевтичному ринку мали широкий
асортимент. Антитромботичні засоби представлені в більшості іноземними
виробниками виробниками та мали широкий діапазон цін. У подальшому необхідні
дослідження, результати яких дозволять забезпечити доступність високовартісних
антитромботичних засобів, а особливо тих, які використовуються при наданні
екстреної допомоги та дозволяють врятувати життя хворого.
Використана література:
1. Персоніфікований підхід до профілактики та лікування тромбоемболічних
ускладнень у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями / Коваленко В. М., О. М.
Пархоменко, Л. Г. Воронков та інш. // Українських кардіологічний журнал. – 2016. − №
4. – С. 109-119.
2. Гепаринотерапия может стать проще и дешевле? Результаты исследования
FIDO //Медицина неотложных состояний. – 2008. - № 3. – С. 138-139.
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Дослiдження стану захворюваності на бронхіальну астму та хронічні
обструктивні захворювання легенів в Україні
Лебедин А.М., к.ф.н., асистент кафедри організації та економіки фармації
Національного фармацевтичного університету
Alla_leb7@ukr.net
Хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ) — це поширене хронічне
захворювання, яке характеризується стійкими респіраторними симптомами і
обмеженням повітряного потоку через патологічні зміни дихальних шляхів та альвеол,
зазвичай спричинені значним ушкоджуючим впливом шкідливих частинок або газів.
Основні причини загострень ХОЗЛ: інфекції дихальних шляхів (зазвичай, вірусні або
бактерійні) і посилення забруднення повітря, припинення базисної терапії.
Бронхіальна астма (БА) — розповсюджене хронічне запальне захворювання
дихальних шляхів, яке визначають за різноманітними поновлюваними симптомами,
оборотною обструкцією дихальних шляхів та бронхоспазмом. [1].
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) до недавнього часу
формулювала свої позиції з проблем астми та ХОЗЛ у вигляді окремих положень, зараз
аналізує їх як компонент єдиної проблеми неінфекційної патології. За даними станом
на 2012 р. 38 млн (або 68 %) смертельних випадків у світі були зумовлені
неінфекційними захворюваннями, 16 млн людей не дожили до 70 років.
На сьогоднішній день БА э однією з домінуючих світових проблем. У світі
приблизно 1 з 12 чоловік хворіє на БА або ХОЗЛ. На планеті на астму хворіє близько 300
млн людей. Поширеність у різних країнах коливається від 1 до 16 %. Щорічно 6 млн
чоловік вмирають внаслідок паління тютюну, а більше 600 тис. - від пасивного куріння.
Від БА і ХОЗЛ щорічно помирають 4 млн осіб, що приблизно втричі більше, ніж від
цукрового діабету. Очікується, що до 2030 р. від хронічної патології загине 52 млн людей.
В Україні, за даними офіційної статистики 488,8 хворих на 100 тис. дорослого
населення, і щорічно БА вперше діагностується у близько 8 тис. чоловік. Дані дещо
занижені, оскільки часто БА не діагностується, особливо у разі некласичних клінічних
проявів, тяжкого перебігу, маскуючись під діагнозами ХОЗЛ, хронічного бронхіту,
патології верхніх дихальних шляхів, гастроезофагальної рефлюксної хвороби.
В Україні ситуація смертельних випадків досить катастрофічна 749 смертельних
випадків від хронічної патології на 100 тис. населення (у світі в середньому смертність
склада 539 випадків на 100 тис. населення). Прогнозована середня ймовірність того, що
30-річний житель планети не доживе до 70 років внаслідок хронічної патології,
становить 19 %, в Україні - 28 % .
Сьогодні широко обговорюється і використовується термін «якість життя» (ЯЖ)
як реальна можливість кількісно і якісно оцінити функціональні резерви хворого в його
повсякденному житті, встановити здатність пацієнта адаптуватись до проявів хвороби,
оцінити ефективність проведеного лікування. ВООЗ була проведена велика
дослідницька робота щодо розроблення критеріїв ЯЖ людини. Численні дослідження
показали, що БА впливає як на фізичний стан індивідуума, так і на психологію його
поведінки, емоційні реакції, змінюючи його місце і роль у соціальному житті. [3].
З 1 квiтня 2017 в Україні дiє державна програма «Доступнi лiки», в яку входить
список лiкарських препаратів для лiкування БА. Ціль даної програми – зменшити
смертність та кiлькiсть ускладнень захворювання. В рамках державної програми
«Доступнi лiки» відбувається безкоштовний відпуск лікарських засобів громадянам
Україні, які страждають на БА. Список складають всього 3 найменування за
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міжнародною непатентованою назвою: беклометазон, будесонід, сальбутамол. Даний
список не може повністю задовольнити потреби, а також підвищити ЯЖ даної
категорії населення. [5].
Таким чином, за результатами аналізу даних з літературних джерел дозволяє
зробити висновок, що БА займає 3 місце серед захворювань. Оцінювання ЯЖ дає змогу
порівняти ефективність різних терапевтичних программ, які застосовуються як в
Україні, так у світі в цілому. Державна програма «Доступні ліки» не вирішує повністю
проблем захворюваності на БА.
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Фармація представляє собою одну з найрозвиненіших галузей сучасної
економіки. Фармацевтичне виробництво є основним джерелом медичних інновацій, а в
Україні ще й найбільш високооплачуваним сектором промисловості. Відповідно до
даних з порталу «World Statista», у період з 2001 по 2016 рр. обcяг світового
фармацевтичного ринку збільшився у 2,4 рази [1]. За даними «The Business Research
Company», світовий ринок лікарських препаратів у 2017 р. склав 934,8 млрд. дол. США
і за прогнозами у 2021 р. збільшиться на 5,8% [2].
Метою нашого дослідження став аналіз сучасного стану фармацевтичних ринків
України та світу. У роботі були використані матеріали Державної служби статистики
України, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA),
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA), Food
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and Drug Administration та інших відкритих статистичних джерел інформації [3,4,5,6].
Методами були обрані: аналітичний, статистичний та узагальнення інформації.
Так, було виявлено, що ринки лікарських засобів США та Канади у госпітальних
та аптечних продажах за ціною виробника становлять майже половину світового збуту
– 49%, ринок Європи займає 21,5%, Африки та Азії - 16,4%, Японії – 8,3% та
Латинської Америки – 4,7%. Фармацевтичний ринок стабільно продовжує зростати
щорічно на 3-7%, переважний ріст припадає на країни, що розвиваються. Стосовно
вітчизняного ринка фармацевтичної галузі, то у 2017 р., порівняно з 2010 р., він
збільшився у 3,1 рази й має тенденцію до подальшого зростання [7].
За результатами аналізу експорту фармацевтичної продукції серед сотні країн
світу встановлено, що Німеччина є лідером (77,1 млрд. дол. США), на другій позиції –
Швейцарія (67,5 млрд. дол. США), на третій – США (47,0 млрд. дол. США), на
четвертій – Бельгія (42,0 млрд. дол. США) та на п’ятій – Велика Британія (32,6 млрд.
дол. США). Україна посідає лише 61 місце з показником (14,7 млн. дол. США). Аналіз
імпорту у фармацевтичної галузі показав, що перше місце у грошовому вираженні
займає США (92,5 млрд. дол. США), на другому місці – Німеччина (49,1 млрд. дол.
США), на третьому – Бельгія (34,5 млрд. дол. США), на четвертому – Велика Британія
(32,8 млрд. дол. США), на п’ятому – Швейцарія (24,7 млрд. дол. США), Україна
знаходиться на 45 місці (1,6 млрд. дол. США) [8].
Аналіз споживання лікарських засобів на душу населення в країнах світу, що
досліджувались, дозволив встановити, що найбільша кількість коштів витрачається у
Канаді – 587 дол. США на одну особу, у Швеції – 500 дол. США, у Великій Британії –
383 дол. США, у Португалії – 271 дол. США, в Естонії – 244 дол. США, Білорусь
витрачає 101 дол. США, у Малайзії – 67 дол. США, в Україні – 62 дол. США, у
В’єтнамі – 49 дол. США, в Перу – 47 дол. США відповідно [9]. За кількістю придбаних
ліків у розрахунку на одну особу Україна посідає одну з найнижчих позицій серед
країн світу, поступаючись лише В’єтнаму та Перу. Це пояснюється низькою
купівельною платоспроможністю населення та високою вартістю більшості ліків, які,
як правило, іноземного виробництва.
Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що
фармацевтичне виробництво відіграє вагому роль в економіці розвинених країн.
Фармацевтичний ринок стрімко продовжує зростати, а найбільш розвиненими є ринки
США та Канади. На жаль, за більшістю позицій український фармацевтичний ринок
займає передостанні місця, це зумовлене низькою кількістю іноземних інвестицій у
вітчизняне виробництво. Насамперед, перспективний розвиток фармацевтичного ринку
України та зростання його обсягів, напряму залежить від подальшого розвитку
економіки країни в цілому.
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На сьогодні один з головних трендів в країні ‒ збільшення частки
парафармацевтичних товарів (ПТ) та супутніх товарів у продажі аптек. Більш різноманітний
асортимент залучає нових покупців, зокрема продаж ПФ та ДД є навіть інколи більш
прибутковим для аптек, аніж тільки реалізація ЛЗ. Тому порівняльний аналіз показників
розвитку цього сегменту ринку є вкрай важливим.
Метою дослідження було проведення порівняльного аналізу роздрібного обігу
лікарських засобів (ЛЗ) та парафармацевтиків (ПФ) у грошовому та натуральному
виразі за підсумками за п’ять останніх років.
У дослідженні були використані наступні методи: статистичний, структурнофункціональний, метод порівняння та контент-аналіз. Об’єктами досліджень були
обрані
статистичні
данні
аналітичної
системи
дослідження
ринку
«PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».
У ході дослідження нами було проаналізовано роздрібний обіг ПФ, засобів
лікувальної косметики (ЗЛК), виробів медичного призначення (ВМП) у порівнянні з ЛЗ
у
грошовому
виразі
за
підсумками
2012‒2017
рр.
(I півріччя) за даними «Щотижневика «Аптека»» [1].
Відомо, що до ПФ першочергово відносять дієтичні добавки (ДД). У ході
дослідження встановлено, що у 2017 р. обсяг аптечного продажу ДД у грошовому
виразі збільшився у порівнянні з 2016 р. на 29,68% (без урахування інфляції) та склав
806,9 млн. грн., що свідчить про суттєве подорожчання ПТ, яке призвело до зниження
закупівельної можливості товарів покупцями з метою профілактики захворювань. За
аналізований період середній абсолютний приріст ДД (Δn) становить 108,68 млн. грн.
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Темп росту ДД в середньому протягом аналізованого часу в грошовому виразі
становив ‒ 121,4%.
При аналізі середнього індексу росту обсягу продажу (Kсер) серед аналізованих
категорій товарів за 2012‒2017 рр., встановлено, що найбільший коефіцієнт мають ДД
(Kсер ‒ 1,22). Це є ознакою значного збільшення продажу цих товарів у грошовому
вимірі. ЛЗ і ВМП мають однакове значення Kсер ‒ 1,18. Найменший коефіцієнт
встановлено у ЗЛК (Kсер ‒ 1,13), що є ознакою зменшення їх закупівель населенням.
Висновки. В цілому ж для аналізованих категорій товарів характерні ринкові
тенденції ‒ збільшення обсягу продажів у грошовому виразі за рахунок інфляції. За
результатами аналізу питомої ваги ДД від загальної кількості аптечного кошика
встановлено, що з 2013‒2014 рр. відбувалося незначне зростання аналізованої категорії
товарів у натуральному вимірі ‒ 0,10%. У 2014 р. було різке зниження закупівель ДД у
грошовому виразі. У 2015 р. порівняно з 2013 р. було зафіксовано незначний спад питомої
ваги на 0,07%. А протягом з 2016 до 2017 рр. питома вага ДД зросла усього на 0,18%. Це є
ознакою стабільності закупівель товарів цього сегменту ринку. У середньому темп приросту
ДД з 2012 р. по 2017 р. У грошовому вимірі збільшується на 18,5% щорічно.
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З проголошенням незалежності Україна почала активно розбудовувати
партнерські відносини з країнами Центральної та Східної Європи. За обсягом і
потужністю двосторонніх відносин з країнами Європейського Союзу (ЄС) саме
українько-польскі відносини є визначально стратегічними, що означає не тільки
широкий діапазон партнерства, а й виважену й далекоглядну позицію обох сторін,
підтримку України у найскладніші етапи її розвитку. Тому аналіз організаційноекономічних підходів щодо організації надання медичної та фармацевтичної допомоги
населенню у Республіці Польщі (РП) має прикладне та соціальне значення для
України, яка знаходиться зараз на шляху реформування системи охорони здоров’я у
напрямку впровадження європейських норм й вимог. Зазначене й обумовила мета
наших досліджень.
За результатами проведених досліджень нами встановлено, у системі охорони
здоров’я в РП існує дві форми організації страхових відносин з приводу надання
медичних та фармацевтичних послуг. Це соціальне, державне медичне страхування
(МС) та приватне МС. Державним МС у країні опікується Національний фонд здоров'я
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(«NFZ»). Це державна установа, що фінансує надання медичної допомоги за рахунок
внесків страхувальників. В свою чергу можна виділити дві форми державного МС:
обов'язкове і добровільне. Найчисельніша категорія людей, які мають обов’язкове
медичне страхування (ОМС) – це особи , в т.ч. й іноземці, що офіційно оформленні на
роботу. Наявність особи в системі державного ОМС обумовлює можливість самого
працівник, а також його родині отримувати компенсацію за надану медичну та
фармацевтичну допомогу у межах затверджених стандартів лікування. У Польщі
роботодавець мусить сплачувати страхові внески за кожного працівника за програмами
ОМС. Слід зазначити, що послугами державної форми ОМС можна користуватися й на
добровільних підставах. Іноземцю для цього потрібно надати щонайменше дозвіл на
тимчасове проживання в Польщі. Страхові внески до «NFZ», які не відрізняються для
іноземців та громадян РП можна здійснювати по всій території країни. Як в інших
країнах ЄС приватний сектор МС в РП відрізняється різноманіттям програм
страхування, що пропонуються клієнтам. Договори за програмами добровільного
медичного страхування (ДМС) складаються як колективно (корпоративно) так й
індивідуально. Вартість стандартного пакету послуг складає від 300 злотих за півроку
або десь приблизно по 29-35 злотих щомісячно. Вартість дорожчих полісів МС коштує
десь 100 злотих на місяць, при тому ті самі 29-35 злотих сплачує роботодавець, а решту
– вже сам працівник. ДМС необхідне, перш за все для того, щоб швидко потрапляти до
вузькоспеціалізованих спеціалістів. Наприклад, в державному закладі охорони
здоров’я на прийом окуліста необхідно чекати1-1,5 місяців, а у разі наявності полісу
ДМС лише декілька днів. Програми МС дозволяють значно економити кошти
громадян, так наприклад одноразовий візит до лікаря без медичного страхового полісу
коштує від 140 злотих. Слід зазначити, що особливо важливого соціального значення у
процесі оптимізації надання медичних та фармацевтичних послуг має впровадження у
Польщі основних принципів «European health system» [1]. Незважаючи на це, проблема
дефіциту вузькоспеціалізованих спеціалістів є досить актуальною проблемою для РП.
При цьому, важливим здобутком польської системи охорони здоров’я є той факт, що
особливої різниці в якості пропонованих послуг між державними та приватними
лікарнями немає. Подальша імплементація стандартів та норм ЄС, збереження
наукової бази, а також залучення іноземних інвестицій для розвитку фармацевтичної
галузі створює довгострокову основу для конкурентної переваги й сприятиме
переорієнтації експорту українських виробників із ринків країн із перехідною
економікою до країн Західної, Центральної та Східної Європи.
В основі законодавства країн-членів ЄС, що регулює діяльність аптечних
закладів, лежить Копенгагенська декларація, прийнята на III-й щорічній нараді
Європейського форуму фармацевтичних асоціацій («Euro Pharm Forum») і
Європейським регіональним бюро ВООЗ (Копенгаген, Данія, травень 1994 р.) [1]. РП
на протязі 10 років є повноправним членом ЄС, а фармацевтична галузь відіграє
важливу роль в її економіці. Економічна реформа, яка почалася на початку 90-х років
минулого століття, ґрунтувалася на поступовому перетворенні ринку, а разом із ним і
фармацевтичної промисловості. Зокрема це проявилося в реформуванні системи
охорони здоров’я та фармацевтичного забезпечення населення, галузі приватизації,
появі нових національних підприємств і входження на польський фармацевтичний
ринок великих міжнародних фармацевтичних концернів. Зі вступом Польщі до ЄС
значних змін зазнали правила видачі ліцензії на відкриття аптечних закладів, що
регулюються Фармацевтичним Законом («Prawo Farmaceutyczne») [2]. Згідно з Розділом VII
Фармацевтичного Закону Польщі, аптека – це заклад, де відповідні фахівці надають
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фармацевтичні послуги, зокрема видачу ЛЗ і виробів медичного призначення (ВМП),
виготовлення ліків за рецептом, виготовлення та фасування внутрішньоаптечних заготовок,
надання інформації про ЛЗ.
Встановлено, що аптеки в Польщі діляться на: загальнодоступні (відкриті);
лікарняні (забезпечують ЛЗ та ВМП медичні палати лікарень або інші лікувальні
заклади, не визначені за назвами та призначені для осіб, які цілодобово потребують
медичних послуг, що надаються в медичних закладах або їх структурних підрозділах);
відомчі (аптеки, які забезпечують заклади охорони здоров’я, визначені міністром
національної оборони та міністром юстиції, кабінети лікарів, лабораторії, ізолятори та
терапевтичні палати тощо). В аптеці загального доступу має бути призначена наказом
особа з фармацевтичною освітою, яка відповідальна за роботу аптеки, іменована
«директор аптеки». Директор аптеки може бути спеціалістом з фармацевтичною
освітою, віком не більше 65 років, який працював в аптеці не менш ніж 5 років або не
менше 3-х років, у випадку, якщо така особа безпосередньо здійснювала реалізацію ЛЗ.
Директор може керувати лише однією аптекою. Провізор може працювати самостійно
тільки після проходження спеціалізації, складання іспиту та отримання відповідного
посвідчення. Рецептурні ЛЗ, як правило, може відпускати тільки провізор. Технікфармацевт виконує допоміжні функції, наприклад виготовлення та фасування
екстемпоральних ліків. Загальнодоступні аптека може функціонувати лише на підставі
отриманої ліцензії. Про це йдеться у розділі VIІ Фармацевтичного Закону Польщі [2].
Видача ліцензії на відкриття аптеки, її заміна, внесення змін або анулювання
проводиться Фармацевтичним інспектором воєводства («Voivodeship Pharmaceutical
Inspection»). Отримати ліцензію на відкриття аптеки може лише громадянин РП із
фармацевтичною освітою (рівня підготовки – магістр фармації). Якщо заявник на
отримання ліцензії на керування аптекою є лікарем або стоматологом, ліцензія
видається у тому випадку, якщо заявник надасть заяву про те, що він/вона не будуть
вести професійну діяльність лікаря. Воєводський Фармацевтичний інспектор
(«Voivodeship Pharmaceutical Inspection») може не видати ліцензію у випадках, якщо
заявник: здійснює або подав заявку на здійснення оптової торгівлі ЛЗ; керує у
воєводстві більш ніж 1,0% загальнодоступних аптек або закладів, що безпосередньо
або опосередковано контролюються таким заявником, що регламентується
положеннями про конкуренцію та захист споживачів; є членом об'єднаного капіталу у
розумінні Закону про конкуренцію та захист прав споживачів, члени якого керують
більш ніж 1,0% загальнодоступних аптек у воєводстві. Ліцензія може бути анульована
в разі: невиконання законного припису Фармацевтичного інспектора воєводства про
усунення порушень; у разі перешкод або ускладнення виконання службових обов'язків
фармацевтичної інспекцією; незадоволення потреб населення в ЛЗ [2].
Наприкінці проведених досліджень можна зроби ти висновок, що базисні
принципи побудови та функціонування системи охорони здоров’я та фармацевтичного
забезпечення населення в РП повинні бути ефективно використані в українських
реаліях процесу реформування національної медицини та фармації у відповідності до
європейських норм й вимог.
Використана література:
1. Новые инициативы по развитию фармацевтической отрасли ЕС. Режим
доступу:
http://www.biofit.ru/farmatscevticheskii-rynok/novyeinitsciativy-po-razvitiufarmatscevticheskoi-otrasli-es.html.
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2. Фармацевтичне законодавство Польщі: Ліцензування оптової та роздрібної
торгівлі лікарськими засобами, відповідальність за правопорушення у цій сфері. Режим
доступу:
http://region.diklz.gov.ua/
control/zak/uk/publish/article/568004;
jsessionid=31F24ED5CE78BA24EF542DCA6ED7BF67

Дослідження асортименту лікарських засобів антибактеріальної дії наявних
в аптеках м. Харкова та області, що застосовують для лікування ГРВІ у дітей
Подколзіна М.В., канд. фарм. н., доцент кафедри організації та економіки
фармації Національного фармацевтичного університету
economica@nuph.edu.ua
Епідемії грипу щорічно завдають величезний соціально-економічний збиток
усім каїнам світу - за даними експертів ВООЗ, економічні втрати при щорічному
підйомі захворюваності на грип становлять від 1 млн до 6 млн дол. США на 100 тис.
населення. Кожного року у світі близько 2 млн. випадків захворювання на гострі
респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) закінчується летально. Серед усіх зареєстрованих
випадків інфекційних хвороб частка ГРВІ складає 70%, а серед епідемій – 90%.
Найчастіше на ГРВІ страждають діти, у т.ч. трапляються дуже важкі та
небезпечні ускладнення (отити, бронхіти, запалення легень, ниркова недостатність та
ін.). Згідно наказу МОЗ від 09.07.2004 № 354 «Про затвердження Протоколів
діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей» та наказам № 737 «Про внесення
змін до наказу МОЗ від 09.07.04 № 354» та № 803 «Про внесення змін до наказу МОЗ
від 09.07.04 № 354», для лікування ускладнень гострих респіраторних вірусних
інфекцій у дітей рекомендовано застосовувати антибактеріальні засоби для системного
застосування груп пеніцилінів та цефалоспоринів.
Метою дослідження стало вивчення асортименту та наявності в аптеках міста
Харкова антибактеріальних лікарських засобів груп пеніцилінів та цефалоспоринів
Було проаналізовано наявність зареєстрованих в Україні лікарських засобів
препаратів груп пеніциліни та цефалоспорини в одній з аптечних мереж міста Харкова,
яка включає 69 аптек. За результатами дослідження встановлено, що серед препаратів
групи пеніциліни 50 лікарських засобів, із зареєстрованих 92, були в наявності в
досліджуваних аптеках, що становить 54%. Серед групи цефалоспорини 115
лікарських засобів, із зареєстрованих 291 були в наявності в досліджуваних аптеках,
що становить 40%.
Висновки. Результати дослідження показали, що асортимент антибактеріальних
лікарських засобів груп пеніциліни та цефалоспорини задовольняє потреби пацієнтів.
Проте кількість наявних в аптеках препаратів даних груп в цілому складає лише 43%
від усіх зареєстрованих в Україні, що вказує на завелику кількість зареєстрованих в
Україні аналогів.
Використана література:
1. Інформаційний бюлетень про стан інфекційної захворюваності в Україні.
2. Наказ МОЗ України від 09.07.2004 р. № 354 «Про затвердження Протоколів
діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей».
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Вивчення асортименту антибактеріальних лікарських засобів груп
пеніцилінів та цефалоспоринів, зареєстрованих в Україні
Подколзіна М.В., канд. фарм. н., доцент кафедри організації та економіки
фармації Національного фармацевтичного університету
economica@nuph.edu.ua
Найбільш небезпечним проявом інфекційного процесу є інфекційне
захворювання — порушення гомеостазу, що має клінічні прояви внаслідок
функціональних або морфологічних порушень, що викликані потраплянням в організм
та розмноженням збудника захворювання.
В Україні Державна служба статистики щорічно реєструє від 1300000 до
1500000 випадків захворюваності на інфекційні та паразитарні захворювання.
Основною причиною звернення до аптеки в осінньо-зимовий період є захворювання на
гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Найчастіше на ГРВІ страждають діти.
Згідно наказу МОЗ від 09.07.2004 № 354 «Про затвердження Протоколів діагностики та
лікування інфекційних хвороб у дітей» та наказам № 737 «Про внесення змін до наказу
МОЗ від 09.07.04 № 354» та № 803 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.07.04 №
354», для лікування ускладнень гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей слід
застосовувати антибактеріальні засоби для системного застосування груп пеніцилінів
та цефалоспоринів.
Метою дослідження стало вивчення асортименту зареєстрованих в Україні
антибактеріальних ЛЗ груп пеніцилінів та цефалоспоринів та аналіз наявності
препаратів даних груп в аптеках міста Харкова.
За результатами аналізу асортименту зареєстрованих в Україні ЛЗ, що
застосовуються для лікування інфекційних захворювань у дітей, за міжнародними
непатентованими назвами (МНН) встановлено, що з усіх зареєстрованих в Україні
міжнародних непатентованих назв (пеніциліни 5 МНН, цефалоспорини 12 МНН) в
аптеках Харкова та області наявні ЛЗ, що містять усі зареєстровані МНН, за
виключенням цефадроксилу (пеніциліни). Встановлено, що у групі пеніцилінів в
аптеках Харкова та області представлені 52% усіх зареєстрованих в Україні ЛЗ, у групі
цефалоспоринів в аптеках наявні 40% від усіх зареєстрованих ЛЗ.
Висновки. Результати дослідження показали, що в цілому можливо забезпечити
лікування хворих дітей антибактеріальними засобами, згідно рекомендованих схем
лікування, адже в аптеках м. Харкова та області наявні ЛЗ, що містять майже усі
необхідні МНН.
Використана література:
1. Інформаційний бюлетень про стан інфекційної захворюваності в Україні.
2. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник / Покровский В.И., Пак С.Г.,
Брико Н.И., Данилкин Б.К. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007. - 816 с.
3. Наказ МОЗ України від 09.07.2004 р. № 354 «Про затвердження Протоколів
діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей».
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Планування діяльності в системі надання медичної допомоги
Стеблюк Н.Ф., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і
адміністрування Дніпровського державного технічного університету
tasha-s@ukr.net
Мухарська Т.Ю., здобувач вищої освіти спеціальності «Менеджмент
організацій» Дніпровського державного технічного університету
Зміна ідеології та економічних умов при переході до ринкових відносин
обумовили необхідність розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на
приведення діяльності системи охорони здоров’я у відповідність до запитів і
можливостей суспільства. Реформування охорони здоров’я передбачає насамперед
визначення місця та ролі первинних елементів мережі лікувально-профілактичних
закладів, а саме: амбулаторій і поліклініки. На базі цих закладів необхідно
започаткувати реформування системи охорони здоров’я, одним із напрямків якого є
перехід до надання допомоги на засадах медичного страхування.
Результати дослідження дають змогу надати такі пропозиції [1]:
1. Широкий розвиток мережі амбулаторії загальної практики / сімейної
медицини (АЗП/СМ), де має надаватися до 80% усієї медичної допомоги населенню, та
підготовка сімейних лікарів (СЛ) і їх помічників.
2. Перехід до управління медичною допомогою населенню та соціальною
сферою через медичну і соціальну послугу як медико-економічну та соціальноекономічну категорії.
3. Створення механізму розподілу поособового нормативу на засадах медичної
та економічної доцільності, економічної мотивації населення щодо збереження та
зміцнення здоров’я й профілактики захворювань.
4. Інтеграція можливостей лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) регіону в
єдиному медико-фінансовому просторі з організацією внутрішнього ринку медичних
послуг, чітким розподілом функцій між ними і спільною відповідальністю за кінцевий
результат (що дозволить з урахуванням реальних можливостей керувати ЛПЗ за
собівартістю і якістю їх послуг в інтегрованому середовищі на засадах медичної та
економічної доцільності).
5. Формування портфелю медичних послуг, перехід на договірну форму
відносин між органами влади та ЛПЗ із закупівлі послуг з попередньою оплатою робіт
(при цьому ЛПЗ беруть на себе відповідальність за фінансові ризики, пов’язані з
раціональним використанням бюджету, що послужить мотивацією до оптимізації
витрат, до пошуку шляхів зниження собівартості послуг та підвищення їх якості, до
активізації розвитку маловитратної ПМСД, до посилення профілактичного напрямку,
до впровадження ефективних високотехнологічних методів діагностики і лікування з
метою оптимізації функцій, структури, кадрового складу ЛПЗ).
6. Організація управління потоками пацієнтів і їх медичними маршрутами в
інтегрованому середовищі (при цьому ключовою фігурою є СЛ, який разом з іншими
учасниками лікувально-діагностичного процесу несе відповідальність за надання
медичної допомоги в потрібний час, у потрібному місці та в необхідному обсязі,
визначеному існуючими клінічними протоколами).
7. Створення інформаційної системи на основі персоніфікованого реєстру
населення, медичних баз даних, в яких накопичується медико-економічна та соціальноекономічна інформація щодо кожного мешканця регіону протягом усього його життя,
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(ця система забезпечує всі механізми управління за рівнями надання медико-соціальної
допомоги).
8. Відмова від гарантованої «вирівнюючої» системи оплати праці медичних й
соціальних працівників, перехід до оплати їхньої праці з урахуванням кількості та
якості виконаної роботи.
9. Реалізація права вибору соціального працівника та СЛ населенням, перехід на
контрактну форму відносин, де обумовлюються права та обов’язки кожної зі сторін
(насамперед формування медичного маршруту пацієнта, яке за контрактом належить
виключно СЛ).
10. Міжсекторальна інтеграція і координація роботи СОЗ із суміжними галузями,
які мають відношення до здоров’я населення і профілактики захворювань (насамперед
це стосується служби соціального захисту населення, сім’ї та молоді, установ освіти
через моніторинг здоров’я школярів і студентів, а також можливості вивчення впливу
екологічних факторів на здоров’я населення, зокрема, моніторингу якості води в
джерелах з урахуванням конкретних населених пунктів, бази даних медичних
діагнозів).
11. Створення системи персоніфікованого обліку медичних послуг і витрат на їх
надання особам, які лікуються і відпочивають, на основі єдиного реєстру населення з
наступною компенсацією витрат бюджету охорони здоров’я регіону.
12. Демократизація управління соціальною сферою з можливістю надання
громадськості місцевими органами влади інформації про використання бюджету
соціальної сфери та, зокрема, охорони здоров’я на ті чи інші види соціальної чи
медичної допомоги, організація діалогу з населенням щодо планування та
раціонального розподілу бюджетних коштів (що накладає на населення частину
відповідальності за раціональне використання бюджету).
Для відповідної реорганізації запропонованої системи управління охороною
здоров’я необхідні: розробка та адаптація потрібних технологій; навчання персоналу;
психологічна перебудова його діяльності та психологічна адаптація, а також інтеграція
усіх рівнів і служб СОЗ до діяльності в нових умовах; налагодження належних
комунікативних зв’язків, що в комплексі сприяло новій якості через вищий рівень
задоволення населення – споживачів за обмежених ресурсів. Ці ресурси доцільно
розподіляти з розрахунку на кількість мешканців сімейно-територіальної дільниці,
водночас запроваджуючи віртуальне фондоотримання СМ з установленням АСУ, що
унеможливить надто радикальні зміни в системі, які могли б остаточно дестабілізувати
її і, зрештою, зруйнувати. Таким чином, необхідно перебудувати діючу систему на
основі широкомасштабного планового впровадження сучасних технологій, а не
руйнувати її радикальними реформами.
Використана література:
1. Офіційний сайт «Центр медичної статистики МОЗ України». - [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://medstat.gov.ua/ukr/main.html
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Об’єктивна необхідність управління структурними зрушеннями
продовольчої системи
Страпчук С.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Кириченко Т.В., здобувач вищої освіти 2 курсу
за освітньо-професійної програмою «Адміністративний менеджмент»
Національного фармацевтичного університету
Національна продовольча система перебуває під впливом глобалізаційних
процесів, що визначаються тенденціями продовольчої кризи, зростання урбанізації
населення, зміною клімату та структури раціону.
За даними Держкомстату динаміка фондів споживання основних продуктів
харчування у натуральних вимірниках за останні п’ять років має стабільно негативні
тенденції скорочення обсягів за всіма продуктами, що входять в перелік. Основними
причинами такої ситуації є перш за все зниження купівельної спроможності населення
та збільшення частки імпорту сировини для виробництва харчових продуктів.
Звичайно за таких умов, важливу роль має відігравати ефективна державна
політика в напрямку стимулювання експорту продовольства та активізація громадської
позиції населення по відношенню до праці у сільському господарстві. Яскравим
прикладом є досвід Бразилії: пріоритетами її продовольчої політики останніх років
стали соціальні питання, інтенсивний розвиток інфраструктури в сільській місцевості
та підвищення рівня життя селян, а не зростання врожайності чи рентабельності.
Іншою проблемою, що потребує перегляду напрямків зміни продовольчої
системи є глобальна тенденція урбанізації, що не оминула і Україну. Під дією
урбанізаційних процесів, окрім масового відтоку робочої сили в міста, переглядаються
та ускладнюються вимоги до зберігання і транспортування продуктів харчування.
Результатами розгортання загрозливої конкурентної боротьби за природні ресурси є
деградація земель, вирубка лісів та дефіцит прісної води в окремих регіонах.
Важливе місце серед інших факторів займає пропаганда здорової структури
споживання. Адже переважаюча частка в харчовому раціоні в у білків тваринного
походження, особливо жуйних тварин, пов'язана з більш вищими екологічними
витратами.
Нове розуміння розвитку сільського господарства (NVA, 2009), передбачає
необхідність одночасного забезпечення продовольчої безпеки, екологічної стійкості та
економічних можливостей для задоволення потреб сільського господарства.
Існуюча продовольча система не забезпечує здоровим харчуванням населення,
тому нове бачення розвитку сільського господарства базується на підтримці уряду,
зміцнення співпраці між всіма зацікавленими сторонами Стратегічні сценарії
глобальних продовольчих систем дозволяють розпізнавати їх на ранніх етапах та кращі
з них застосовувати на національному та регіональному рівні. Алгоритми дій мають
адаптовуватись на тактичному рівні до існуючих умов та забезпечувати отримання
економічної, екологічної та соціальної ефективності.
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Дослідження організаційно-правових засад регулювання оптової діяльності на
польському фармацевтичному ринку
Цурікова О. В., к. фарм. н., асистент кафедри управління якістю
Національного фармацевтичного університету
zurikova2008@gmail.com
Ефективність організації надання фармацевтичної допомоги залежить від
злагодженої взаємодії різних суб’єктів діяльності на ринку ліків. Враховуючи
посилення тенденцій комерціоналізації у фармацевтичній діяльності все більшої
актуальності в останні часи набувають питання гармонізації вітчизняної нормативноправої бази, що регулює оптову діяльність на фармацевтичному ринку з міжнародними
нормами та вимогами. Особливе прикладне значення для України має аналіз досвіду
функціонування оптової ланки у товаропровідної мережі на фармацевтичному ринку
(ФР) тих країн, що пройшли складний шлях реформування та перетворень у соціально
важливих галузях економіки. До переліку таких країн з повною мірою відповідальності
можна віднести й Республіку Польщу (РП).
Метою наших досліджень став аналіз організаційно-правових засад регулювання
оптової діяльності на польському ФР. Об’єктом досліджень стали дані
Фармацевтичного Закону Польщі [1]. У класичному визначені, оптова торгівля ‒ це
продаж товарів великими партіями роздрібним торговцям з метою їх подальшого
перепродажу та отримання прибутку. Важливими відміни рисами оптової торгівлі є
реалізації ринкової можливість пропонувати різні за обсягом партії товарів відповідної
якості за оптовими цінами протягом тривалого періоду часу. Укладаючи договори з
виробниками, оптове підприємство надалі веде торгівлю з роздрібною мережею.
Розвиток оптової торгівлі необхідний, в першу чергу, для вирішення наступних
проблем: упорядкування загальної системи доведення товарів до споживачів
фармацевтичних послуг; прискорення процесів обігу товарів, взаєморозрахунків і
платежів між учасниками ФР; надання товаровиробникам необхідних умов для
реалізації фармацевтичної продукції; створення умов для проведення сертифікації
товарів, які надходять на ФР; створення конкурентного середовища й, як наслідок,
зниження рівня цін на лікарські засоби (ЛЗ) та вироби медичного призначення (ВМП)
та підвищення їх якості.
За результатами систематизації даних нормативно-правової бази, що регулює
роздрібну та оптову діяльність на польському ФР нами встановлено наступне. У
відповідності до норм, що прописані у Розділі VI Фармацевтичного Закону Польщі,
оптову реалізацію ЛЗ та ВМП можуть здійснювати тільки оптові компанії. Як й
роздрібна реалізація ЛЗ та ВМП, оптова торгівля фармацевтичними товарами також
підлягає ліцензуванню. На право реалізації психотропних ЛЗ та препаратів, що мають
наркотичну дію потрібен спеціальний дозвіл. Для отримання ліцензії, крім заявки, до
компетентних з ліцензування фармацевтичної діяльності органів необхідно
представити план і технічний опис приміщення оптового складу, завірені копії
документів, які підтверджують права уповноваженої особи, опис дій по зупиненню
обігу або вилучення з обігу неякісних або фальсифікованих ЛЗ.
Уповноваженою особою може бути магістр фармації з дворічним стажем роботи
в оптовій торгівлі або аптеці, що здійснює роботу тільки в одній оптовій фірмі або
аптеці. До обов'язків підприємця, який здійснює підприємницьку діяльність в сфері
оптової реалізації на національному ФР РП належать: закупівля ЛЗ тв. ВМП виключно
у підприємців, які здійснюють виробничу діяльність або оптову торгівлю; володіння
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тільки ЛЗ, отриманими від осіб, які мають ліцензію на постачання таких засобів;
постачання ЛЗ виключно тим особам, що мають відповідну ліцензію; організацію
діяльності фірми у відповідності до вимог Належній практиці дистрибуції («Good
Distribution Practice»); забезпечення постійного постачання відповідного діючим
нормам польського законодавства асортименту ЛЗ та ВМП; представлення міністру, до
повноважень якого входить управління системою фармацевтичного забезпечення
населення, та у випадку ветеринарних ЛЗ – міністру, який відповідає за сільське
господарство, квартальних звітів про обсяги продажу ЛЗ, разом зі структурою
зазначених продажів за різними параметрами продажу. Внаслідок реформування
законодавства фармацевтичної галузі Польщі у країні була посилена відповідальність
за злочинну діяльність у цій сфері, що закріплено Розділом IХ Фармацевтичного
Закону Польщі. Так, наприклад, незаконне виробництво, обіг незареєстрованих та
неякісних, фальсифікованих ЛЗ, господарська діяльність без ліцензії караються
штрафом, обмеженням або позбавленням волі на строк до 2-х років. За рекламу з
порушенням законодавства, підкуп осіб, які виписують рецепти або видають ліки, за
прийом цими особами подарунків, матеріальних цінностей також застосовуються
штрафні санкції. Створення перешкод для виконання службових обов'язків особам,
уповноваженим для проведення контролю, у Польщі карається штрафом або
позбавленням волі до 2-х років. У Польщі ведеться суворий контроль фінансових
взаємовідносин між аптеками та страховими медичними фондами з відпуску ЛЗ за
пільговими рецептами (так звана рефундація). Отже, фармацевтичні підприємства
Польщі є важливою частиною економіки. Польським законодавством чітко визначено
вимоги до оптової діяльності та суб’єктів відносин на ФР на різних етапах просування
ЛЗ та ВМП до споживача. Також чітко розмежовані функції фахівців з вищою і
середньою фармацевтичною освітою.
Наприкінці проведених досліджень можна стверджувати, що позитивний досвід
організації оптової діяльності на польському ФР у відповідності до європейських
вимог може бути використано у процесі реформування системи фармацевтичного
забезпечення населення України.
Використана література:
1. Фармацевтичне законодавство Польщі: Ліцензування оптової та роздрібної
торгівлі лікарськими засобами, відповідальність за правопорушення у цій сфері. Режим
доступу:
http://region.diklz.gov.ua/
control/zak/uk/publish/article/568004;jsessionid=
31F24ED5CE78BA24EF542DCA6ED7BF67

Особливості оцінки медичних технологій в сфері психічного здоров’я
Яковлева О. С., ст. викладач кафедри клінічної фармації, фармакотерапіі та УЕФ
Запорізького державного медичного університету
olgayakovleva.zp@gmail.com
Психічні розлади та проблеми психічного здоров'я набувають у останні
десятиліття особливої гостроти для систем охорони здоров’я різних країн. Не
випадково психічні розлади все частіше стають предметом спеціального розгляду
урядів, міждержавних інститутів, Світового банку.
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У всьому світі, за даними ВООЗ, зниження працездатності та можливостей
соціального функціонування в 12%, а в країнах з високим рівнем доходів населення в
23% випадків пов'язано з психічними розладами. 10% (в найближчій перспективі
близько 15%) економічних витрат, які несе суспільство у зв'язку з різними
хворобами, обумовлено психічними захворюваннями та їх наслідками. Серед
психічних розладів особливої уваги потребують депресивні розлади (ДР). Це
обумовлено тим, що ДР проявляють багатофакторний інвалідизуючий ефект на
пацієнтів та їх родичів, а збитки для суспільства від їх поширення щорічно
збільшуються.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 450 мільйонів
людей по всьому світу страждають від депресії. До 2020 року депресія може стати
другою провідною причиною інвалідності у світі, а до 2030 року очікується, що
депресія буде вносити основний вклад в глобальний тягар хвороб. У теперішній час
виявлення психічних розладів, особливо депресій, повсюдно зростає. За даними
дослідження, проведеного в різних країнах світу, клінічно значимі проблеми
психічного здоров'я виявляються у 1/4 пацієнтів загальної медичної мережі: це
передусім депресії, тривожні та соматоформні розлади, а також зловживання
алкоголем. За оцінками всесвітнього психіатричного дослідження, що проводилося в
ряді країн, річна захворюваність ДР становить менше 1% в Нігерії і понад 6% в
Сполучених Штатах Америки. ДР не тільки надзвичайно часто зустрічаються серед
населення в цілому, але і відносяться до числа найбільш поширених захворювань в
первинній медичної мережі. Дані про частоту ДР в установах первинної ланки
різняться, проте ці показники незмінно високі. У міжнародному дослідженні, що
проводилося в 14 регіонах 12 різних країн світу, показники захворюваності, ще вище.
Отримані дані свідчать, що ДР виникають у 22-33% всіх пацієнтів, у 33-42%
онкологічних хворих і у 47% пацієнтів, перенесли інсульт, через 2 тижні після нього,
протягом найближчих днів після інфаркту міокарда депресія виникає у 45% осіб,
протягом 3-4 місяців − у 33%. Все потребує додаткових витрат, залучення певних
джерел фінансування та спричинює зростання економічного тягаря ДР для суспільства.
Останній пов’язаний, не стільки з фінансовим забезпеченням діагностики і лікування
даних розладів, скільки з непрямими витратами: трудовими втратами, забезпеченням
різноманітних форм соціальної підтримки, зайнятістю членів сім'ї турботами про
хворих та інш. Непрямі витрати, які обумовлені ДР, за оцінкою ВООЗ, майже у 6 разів
переважають прямі витрати.
Аналіз доступних літературних даних свідчить про те, що національними
психіатричними службами різних країн приділяється значна увага економічній оцінці
наслідків, пов’язаних з розладами психіки та поведінки . На початок 90-х років
минулого століття в ряді зарубіжних країн було показано, що використання
економічних методів в психіатрії дозволяє визначити масштаб наслідків, спричинених
психічними захворюваннями, сприяє справедливому та ефективному розподілу
ресурсів на психіатричну службу, визначенню пріоритетів у фінансуванні, проведенню
на доказовій основі реформ у психіатрії, а також використовуються у розробці
обґрунтованої перспективи розвитку психіатричної науки та практики. Об’єктивність
такої оцінки залежить від врахування всіх можливих видів витрат (прямих медичних і
немедичних, непрямих), пов’язаних з певним захворюванням.
Необхідно зазначити, що в основу методики економічної оцінки наслідків
психічних захворювань покладено аналіз за методом «загальна вартість
захворювання». Результатом його проведення є уявлення щодо економічного масштабу
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психічних захворювань. Також для прийняття обґрунтованого рішення щодо вибору
оптимальної медичної технології враховуються отримані значення при природному
перебігу захворювання та при певному медичному втручанні. У сфері психічного
здоров’я прямі витрати відображають фактичне використання ресурсів, пов’язаних з
наявністю конкретного захворювання. Вони виражаються коштовним визначенням
обсягів медичної, соціальної, освітньої та іншої допомоги, наданої психічним хворим
за певний час.
Аналіз можливих витрат, пов’язаних з психічним нездоров’ям дозволив
встановити, що у даної категорії хворих прямі витрати включають в себе:
- витрати на надання медичної допомоги;
- виплати по інвалідності та тимчасової непрацездатності;
- витрати на лікування та утримування хронічних психічних хворих в
психіатричних лікарнях;
- витрати на утримання медико-соціальної експертизи;
- витрати на утримання, лікування та навчання дітей з проблемами психічного
розвитку;
- витрати на підготовку та перепідготовку фахівців у сфері надання
психіатричної допомоги;
- капітальні вкладення на будівництво, реконструкцію психіатричних закладів;
- наукові дослідження в галузі психіатрії;
- лікування коморбідної патології у психічно хворих;
- соціальна підтримка інвалідів внаслідок психічних захворювань;
- інші прямі витрати в галузі психіатрії,
- індивідуальні витрати споживачів тощо.
Необхідно зазначити, що витрати на надання медичної допомоги складаються з
обсягів допомоги, отриманої психічно хворими в стаціонарі, психоневрологічному
диспансері, денному стаціонарі, наданої швидкою психіатричною допомогою та
вартості одиниці об’єму певного виду допомоги.
Виплати по інвалідності визначаються, виходячи з кількості інвалідів по
психічному захворюванню та розміру пенсій відповідної групи.
Виплати по непрацездатності визначаються, враховуючи кількість днів
тимчасової непрацездатності, та розміру середньоденної допомоги за листками
тимчасової непрацездатності.
Витрати на наукові дослідження в психіатрії визначаються виходячи з обсягів
фінансування науково-дослідних робіт. Непрямі втрати пов’язані із збитками
суспільства та відображають втрати у створенні валового внутрішнього продукту
(ВВП) внаслідок психічних захворювань.
До непрямих втрат відносяться витрати, пов’язані з непрацездатністю хворого у
момент лікування захворювання. У сфері психічного нездоров’я до них належать:
втрати внаслідок тимчасової непрацездатності; втрати внаслідок стійкої
втрати працездатності (інвалідності);
втрати в результаті передчасної смертності населення від психічних
захворювань;
втрати внаслідок виключення психічно хворих (не інвалідів)
працездатного віку з виробничого процесу або втрати внаслідок безробіття;
інші непрямі витрати.
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Втрати внаслідок тимчасової працездатності визначаються, виходячи з обсягів
ВВП, чисельності зайнятого в економіці населення, кількості робочих днів у році та
кількості днів тимчасової непрацездатності внаслідок психічних захворювань.
Втрати внаслідок інвалідності визначаються, виходячи з вартості ВВП на одну
людину, зайняту в економіці країни за рік та загальної чисельності непрацюючих
психічно хворих-інвалідів працездатного віку.
Втрати внаслідок передчасної смертності від психічних захворювань
визначаються на основі вартості ВВП на одну людину за рік і кількості випадків
передчасної смерті психічно хворих працездатного віку.
Втрати внаслідок безробіття визначаються виходячи з вартості ВВП на одну
людину зайняту в економіці країни за рік, та кількості психічно хворих працездатного
віку, які не працюють та не є інвалідами.
Висновки. Визначення та врахування всіх витрат, пов’язаних з лікуванням
психічних захворювань та втрат, обумовлених їх наявністю сприятимуть більш
обґрунтованому вибору медичної технології за показниками ефективності, серед яких
якісне та безпечне лікування даної категорії хворих та скорочення непрямих витрат.
Використана література:
1.
Нулевая версия проекта Глобального Плана Действий по Охране
Психического Здоровья 2013-2020. Версия 27 августа 2012. – 33 с.
2. www.who.int/healthpromotion.
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СЕКЦІЯ 7. МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ
Дослідження якості освіти як інтегральної характеристики системи вищої
освіти
Алфавваз Осама Фавваз Соуд аспірант кафедри управління Сумського
державного університету
Науковий керівник: Теліженко О.М., д.е.н., проф. завідувач кафедри управління
Сумського державного університету
Інтеграція системи вищої освіти України до європейської спільноти та сучасних
світових стандартів і норм зумовила необхідність прийняття нового Закону України
“Про вищу освіту” [1], що сприяло виходу на перший план потреби у з’ясуванні на
теоретичному рівні сутнісних ознак поняття “якість вищої освіти”, а також
обґрунтування можливих варіантів імплементації положень Закону та прогнозування
їхнього впливу на якість закладів вищої освіти (ЗВО) в Україні. Система вищої освіти
України представляє собою окрему самостійну галузь, що характеризується складним
комплексом відносин між ЗВО, які надають освітні послуги та стейкхолдерами
(зацікавлені сторони), а саме споживачами цих послуг – абітурієнтами, а також
підприємствами – споживачами кінцевого продукту діяльності ЗВО – випускниками.
На сучасному етапі зміст поняття якості освіти розглядається як інтегральна
характеристика системи освіти. Це комплексний показник, що синтезує всі етапи
навчання, розвитку і становлення особистості, умов і результатів навчального процесу
[2]. Центральним завданням досягнення якості освіти служить орієнтація на запити
студентів і створення умов для їх особистого розвитку і подальшої
конкурентоспроможності в професійній діяльності.
Сьогодні значна увага приділяється якості саме вищої освіти, яка стає
індикатором можливостей суспільства до сталого суспільно-економічного розвитку.
Для визначення якості ЗВО в роботі запропоновано інтегральний індекс «якість
ЗВО» який містить як об’єктивні характеристики стану ЗВО, так і суб’єктивні
характеристики іміджу ЗВО в уявленні основних цільових аудиторій. Для ефективного
та прозорого процесу вимірювання якості ЗВО, параметри, що оцінюються повинні
відображати якість ЗВО на різних стадіях освітнього процесу, а саме на «Вході», в
«Процесі» та на «Виході». Таким чином, структура набору параметрів, що оцінюються,
складається з наступних блоків:
параметри якості набору у ЗВО;
параметри якості навчального процесу;
параметри якості продукції;
параметри іміджу (репутації) ЗВО.
Кожному параметру відповідає показник (декілька показників), при цьому
параметри вказують на загальні властивості явища, що вимірюється, а показник є
операціональним визначенням параметру з зазначенням на конкретні методи та
прийоми вимірювання визначеної характеристики об’єкту.
Для оцінки якості ЗВО пропонується використання різних джерел оцінок
окремих параметрів та показника «якості ЗВО», а саме офіційні документи
Міністерства освіти України та ЗВО, зовнішні експертні оцінки, дані опитувань
стейкхолдерів, рейтингові оцінки, що надаються різними агенціями.
В якості суб’єктів оцінювання якості ЗВО можна виділити основні групи
стейкхолдерів та представників цільових аудиторій:
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1. Споживачі освіти на «вході» (абітурієнти, які є потенційними студентами;
батьки абітурієнтів; директори шкіл та вчителі випускних класів);
2. Споживачі освітніх послуг у ЗВО (студенти перших курсів; родини
першокурсників; випускники ЗВО; молоді фахівці);
3. Споживаці випускників ЗВО (кадрові служби підприємств);
4. Професійна спільнота (керівництво ЗВО; професорсько-викладацький склад;
представники міністерств та відомств).
Запропонований у роботі механізм розрахунку індексу якості ЗВО, можна
покласти в основу створення ефективної методики та організаційної технології
визначення рівня якості вітчизняних ЗВО, яка могла б стати основою для регулярного
моніторингу якості вищої освіти в Україні.
Використана література:
1. Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, - №
37-38, ст.2004) [Электронный ресурс]: офіційний веб-портал Верховної Ради України. –
Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2. Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах [Текст]: навч. посіб.:
у 2 ч. 1: Теоретичні засади формування систем управління якістю надання освітніх
послуг / кол.авт.; за заг. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського. — Львів: ЛРІДУ
НАДУ, 2011. — 136 с.

Управління витратами на забезпечення якості продукції
Волков Д.І., здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
Науковий керівник: Волкова М.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування Харківського національного університету міського
господарства ім. О.М. Бекетова
milaha7432@gmail.com
У ринковій економіці найважливішою умовою існування і розвитку
підприємства
є
виробництво
конкурентоспроможної
продукції.
Конкурентоспроможність продукції, як відзначає більшість економістів, досягається
сполученням ціни і якості [1-4]. Проте це сполучення носить суперечливий характер,
що обов’язково має братися до уваги при управлінні витратами будь-якого
підприємства. Протиріччя полягає в тому, що висока якість продукції поряд із
підвищенням конкурентоспроможності, збільшенням обсягу продажів і зростанням
частки ринку підприємства звичайно закономірно призводить до підвищення витрат, а
отже, до росту цін або зниження рентабельності продукції. Обидва зазначені варіанти
розвитку подій є однаково небажаними: підвищення ціни знижує обсяг продажів і
частку ринку підприємства, а падіння рентабельності негативно позначається на
економічній зацікавленості підприємства у виробництві продукції.
При цьому необхідно враховувати, що витрати на якість пов'язані не тільки
безпосередньо з виробництвом продукції, але і з управлінням цим виробництвом.
Укрупнено витрати, пов'язані з якістю продукції, можна розділити на науково-технічні,
управлінські і виробничі. Науково-технічні й управлінські розходи пов’язані із
підготовкою, забезпеченням і контролем умов виробництва якісної продукції, тобто як
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би визначають наявність і розмір виробничих витрат. Оптимальний же баланс між
якістю і витратами при розробці, виробництві, реалізації, експлуатації й утилізації
досягається грамотним управління на основі досліджень і економічних розрахунків.
Оскільки підприємство не може досягти переваг перед конкурентами по всім
характеристикам товарів, то необхідно здійснити вибір пріоритетів і розробляти
стратегію, що найбільшою мірою відповідає тенденціям розвитку ринкової ситуації та
найкращого способу використання сильних сторін підприємства.
Для вибору пріоритетів підвищення якості та забезпечення конкурентних переваг
продукції підприємства необхідно проводити позиціонування продукції на основі
побудови матриці "витрати – результати – якість", яка дає наочне уявлення про позиції
продукції виробленої підприємством і його конкурентами. Кожний квадрат даної
матриці відбиває різноманітні результати, пов'язані зі станом продукції.
Відмінною рисою даної матриці є врахування відповідності якості продукції не з
результатами діяльності підприємства (ціною продукції), а з їхнім співвідношенням із
витратами на досягнення отриманих результатів. Матриця дозволяє визначати напрямки
роботи підприємства відносно зміни параметрів конкурентоспроможності продукції.
Витрати на створення, підтримку виробництва якісної продукції, й іміджу самого
підприємства утворяться як усередині його, так і за його межами.
Слід також зазначити, що недостатній рівень забезпечення якості продукції
негативно впливає на рентабельність виробництва та, з іншого боку, мала завантаженість
виробничих потужностей, незадовільні умови праці, відтік висококваліфікованих кадрів
відбиваються на якості продукції.
Основними причинами зниження якості у сучасних умовах господарювання є
зменшення інноваційної активності, збитковість підприємств, морально зношений стан
технологічного устаткування та низький рівень мотиваційної зацікавленості робітників.
Використана література:
1. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. М.: Экономика,
1989. – 235 с.
2. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства. Монографія / за заг.
ред. проф. Іванова Ю.Б., проф. Тищенка О.М. Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 384 с.
3. Фатхуддинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учеб. пос. М.: Интел-синтез,
1997. - 304 с.
4. Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования. СПб: Питер, 2001. – 752 с.

Інтеграція систем управління в інтегровану систему управління через
управління життєвим циклом продукції
Губін Ю. І., к.ф.н., доцент кафедри управління якістю
Національного фармацевтичного університету
x123@ua.fm
Зборовська Т. В., к.ф.н., доцент кафедри управління якістю
Національного фармацевтичного університету
t.v.zborovska@gmail.com
Глобалізація економіки та інтеграція України до Європейського простору
вимагає від підприємств впровадження багатьох міжнародних та національних
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стандартів, що дозволяє випускати конкурентоспроможну та якісну продукцію, або
послуги.
Для втілення системного підходу, та зниження витрат при впровадженні різних
стандартів, а також підвищення ефективності цих процесів, використовується
інтегрована система менеджменту (ІСМ)
Одним з важливих нововведень стандарту ISO 14001:2015 є запровадження
підходу мислення за допомогою життєвого циклу (ЖЦ) (При цьому, у визначенні ЖЦ
наведено наступне:
«3.3.3 життєвий цикл (life cycle): Послідовні і взаємозв'язані стадії, що
проходить продукція (чи послуга), від закупівлі сировини або переробки природних
ресурсів до кінцевої утилізації.
Примітка - Стадії ЖЦ включають закупівлю сировини, проектування,
виробництво. транспортування/постачання, використання, кінцеву обробку і/або
переробку і остаточну утилізацію.»
Підхід на основі ЖЦ продукту декларується також у стандартах серії 9000 але, в
цих стандартах не вказано, що називають ЖЦ.
Дещо інше щодо ЖЦ вказано у стандарті ISО 10007-2007: «Стандарт є
посібником з застосування управління конфігурацією. Стандарт призначений для
використання на всіх стадіях ЖЦ продукції від концепції до утилізації.»
Крім неведених стандартів, трактовка ЖЦ також є у наступних стандартах:
ISO 14040:2006
3.1 життєвий цикл (life cycle): Послідовні і взаємозв'язані стадії системи
життєвого циклу продукції від придбання або виробництва з природних ресурсів або
сировини до остаточного розміщення у довкіллі.
ISO 14050:2009
7.1 життєвий цикл (life cycle): Послідовні і взаємозв'язані стадії системи
життєвого циклу продукції (6.1) від придбання або виробництва продукції з природних
ресурсів, сировини (6.12) до її кінцевого розміщення у довкіллі.
ISO 14971:2009
2.7 життєвий цикл (life cycle): Усі стадії існування медичного виробу, від
первинної концепції до виведення із експлуатації та утилізації.
Настанова лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 424.0:2016
Життєвий цикл (life cycle): Всі фази життя системи від початкових вимог до
вилучення із використання, включаючи проект, визначення специфікації,
програмування, випробування, встановлення, роботу та технічне обслуговування.
Життєвий цикл (life cycle): Всі фази життя продукції, обладнання або технічних
засобів від початкової розробки або використання до припинення застосування.
Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 15. Кваліфікація і валідація.
Дещо неоднозначним є включення до ЖЦ концепції, розробки з одного боку і
закупівля сировини, переробки, виробництва і утилізації з іншого.
Якщо розібрати життєвий цикл як процес від народження до смерті, то із
міркувань наведених стандартів народжується одне (ідея, концепція, розробка,
впровадження та вихід на ринок) а закінчується життєвий цикл утилізацією, а не
виходом з ринку і припиненням виробництва.
Розробка і вихід на ринок для даного продукту буває один раз, а життєвий цикл
матеріального продукту або послуги повторюється десятки а то й мільйони разів, поки
продукт не піде з ринку.
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Таким чином, пропонується привести у відповідальність ЖЦ продукції як
відповідальний і важливий етап в створенні систем управління різних рівнів.
1. Розділити ЖЦ розробки і ЖЦ продукту.
2. ЖЦ розробки визначити наступним чином: маркетингові дослідження → ідея
або концепція → науково дослідні та дослідно-конструкторські роботи → реєстрація
(де це необхідно) → впровадження → вихід на ринок → існування ринку продукту
(можливо вдосконалення технології або конструкції) → вихід з ринку і припинення
виробництва або послуги.
3. ЖЦ продукту визначити наступним чином: видобуток або закупівля сировини
→ переробка або виробництво → реалізація → використання → утилізація або
знищення.
Використана література:
1. Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі
управління якістю : ДСТУ ISO 9004:2012 (ISO 9004:2009, IDT) [Чинний від 2013-0501]. – К. : Мінекономрозвитку України, 2013. – 59 с. – (Національний стандарт
України).
2. Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура
: ДСТУ ISO 14040:2013 (ISO 14040:2006, IDT) [Чинний від 2014-07-01]. – К. :
Мінекономрозвитку України, 2013. – 23 с. – (Національний стандарт України).
3. Лікарські засоби. Належна виробнича практика : СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 –
[Чинний від 2016-07-29]. – К. : МОЗ України, 2016. – 360 с. – (Настанова).

Управління якістю освітніх послуг
Демченко Н.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Жварницька А.С., здобувач вищої освіти 2 курсу
за освітньо-професійною програмою «Адміністративний менеджмент»
Національного фармацевтичного університету
Проблемі якості вищої освіти приділяється увага у багатьох працях. Усіх їх
можна розділити на три групи. У першій групі оцінюється якість підготовки
спеціалістів, тобто аналізується наявність методики оцінювання якості підготовки
випускників навчальних закладів як кінцевого продукту навчального процесу. У другій
групі розглядаються механізми формування системи управління якістю освітніх послуг
у ВНЗ. У третій – аналізуються системи оцінювання якості вищої освіти у країнах
далекого і близького зарубіжжя.
Зарубіжні та вітчизняні автори розглядають якість освіти одразу в кількох
аспектах: соціально-філософському, освітянському та педагогічному (В. Андрущенко,
В. Астахова, Л. Горбунова, М. Култаєва, М. Лукашевич, В. Лутай та інші);
філософсько-освітянському та управлінському (О. Величко, А. Софрон, Т. Гусен, Д.
Дзвінчук, Б. Жебровський, М. Кисіль, А. Тайджман); суспільно-економічному,
соціокультурному та освітянському (К. Корсак); культури тринітаризму (О. Субетго);
соціологічному (В. Кушерець, М. Романенко, О. Скідун, Н. Щипачова) та ін.
Головними завданнями освіти у світлі сьогодення виступають її якість,
затребуваність, доступність.
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У філософському словнику категорія якості трактується як істотна визначеність,
завдяки якій розглянутий об'єкт (знання) є саме цим, а не іншим об'єктом, а його
складові елементи (якості знань) характеризують специфіку, що дозволяє
виокремлювати один об'єкт серед інших (за наявності певних якостей, рівня їх
сформованості).
Вчені-філософи якість освіти трактують як синтезатор усіх сучасних проблем
розвитку освіти в державі й одночасно індикатор якості освітньої політики і реформ
освіти за останні роки.
У широкому сенсі якість освіти розуміють як збалансовану відповідність
процесу, результату і самої освітньої системи меті, потребам і соціальним стандартам
освіти; у вузькому – як перелік вимог до особистості, освітнього середовища й системи
освіти, що реалізує їх на певних етапах навчання людини, якому відповідає певна
сукупність показників.
Модернізація управління якістю вищої освіти, пошук нових, відкритих і
демократичних її моделей є важливим напрямом реформування в сфері вищої
української освіти. Для досягнення цієї стратегічної мети першочерговим є
налагодження високопрофесійного наукового, аналітичного і прогностичного
супроводу управлінських рішень через моніторинг якості діяльності ВНЗ.
Якісна підготовка й перепідготовка викладацького складу вимагає від
Міністерства освіти і науки України врахувати істотне розширення їх функціональних
обов'язків, необхідність володіння діагностичними й дослідницькими вміннями,
комп'ютерними технологіями, обгрунтованого вибору методик у співвідношенні з
педагогічними або методичними завданнями й рівнем готовності студентів. До
ефективного управління навчальним закладом варто залучати досвідчених менеджерів
або зобов'язати увесь керівний склад вищих навчальних закладів, факультетів,
лабораторій, кафедр отримувати ступені магістрів, а потім регулярно підвищувати
кваліфікацію, ділитися досвідом. Без організації досліджень зовнішнього середовища,
внутрішніх проблем досягти високої якості та ефективного розвитку вищих
навчальних закладів неможливо. Щодо оцінювання професійної діяльності
викладацького складу, то нам здається, що саме впровадження сучасних методичних
підходів буде сприяти самооцінці та плануванню розвитку викладачів, більш
об'єктивним рішенням у системі управління персоналом. Слід відзначити, що
оцінювання результатів професійної діяльності викладачів є тільки однією складовою
системи управління, яка має бути доповнена іншими складовими, щоб забезпечити
комплексність та ефективність системи управління якістю вищої освіти.
Саме рейтингова система оцінювання діяльності вищих навчальних закладів
дозволить: виявити певні закономірності, тенденції функціонування вищої школи;
інформувати суспільство про стан вищої освіти, рівень якості освітньої діяльності та
підготовки фахівців, динаміку розвитку вищих навчальних закладів, їх позиціювання
на ринку освітніх послуг і ринку праці; приймати адекватні управлінські рішення щодо
вдосконалення системи управління якістю вищої освіти. Становлення та розвиток
маркетингу в державному управлінні якістю діяльності ВНЗ сприятиме подальшому
розвитку і вдосконаленню вищої освіти, враховуючи потреби сьогодення, і цим самим
буде відігравати значущу роль в умовах інтеграції України до європейської спільноти.
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Статистичний огляд впровадження вимог інформаційної безпеки як
складової менеджменту якості підприємств
Зборовська Т. В., к.ф.н., доцент кафедри управління якістю
Національного фармацевтичного університету
t.v.zborovska@gmail.com
Губін Ю. І., к.ф.н., доцент кафедри управління якістю
Національного фармацевтичного університету
x123@ua.fm
У сучасних умовах перед підприємствами та організаціями гостро постає
завдання збереження як матеріальних цінностей, так і інформації, у тому числі
відомостей, що становлять комерційну або державну таємницю. Розробку заходів щодо
збереження інформації підприємства слід здійснювати, дотримуючись принципу
комплексного перекриття її витоку та забезпечення захисту всіх її носіїв. Інформаційні
загрози – це сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво-важливим
інтересам особистості, суспільства, держави та інформаційній безпеці [1, с. 34]. Як
зовнішні так і внутрішні, вони можуть нанести значної шкоди.
Медичні, соціальні та економічні реформи в Україні посилюють необхідність в
постійному та своєчасному обміні інформацією між суб’єктами і фармацевтичного
ринку. Головною цілю передачі цієї інформації є повна її збереженість. Тому, на
сьогодні, постає актуальне питання в розробці механізмів супроводження інформації та
визначення ступенів ризику.
В світі, для вирішення цієї проблеми, набирає тенденція впровадження в
діяльність підприємств вимог стандарту ISO/IEC 27001 – Information Technology –
Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements. Який в
свою чергу описує підходи щодо проектування, впровадження, підтримки та
постійного вдосконалення системи управління інформаційною безпекою з
урахуванням обставин організації. Цей стандарт впровадили вже майже 40 тис.
підприємств у 160 країнах світу [2]. Світова статистика впровадження ISO/IEC 27001
за останні 5 років представлена на графіку:
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Україна має лише 47 підприємств, які підтвердили відповідність вимогам
стандарту ISO/IEC 27001 та активно розвивають це направлення. Нажаль, вітчизняна
фармацевтична промисловість не увійшла до цього переліку.
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Таблиця 1
Top 10 країн підприємства яких сертифіковані за ISO/IEC 27001 на 2017
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Країни-лідери
Японія
Китай
Об'єднане Королівство
Індія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Тайвань, провінція Китаю
Нідерланди
Іспанія

Кількість підприємств, що отримали сертифікат
9161
5069
4503
3272
1517
1339
1220
994
913
803

Переважні галузі (всього 39) за кількістю сертифікованих організацій на
відповідність вимогам ISO/IEC 27001 в світі приведені в таблиці [2]:
Таблиця 2
Кількість сертифікованих організацій на відповідність вимогам ISO/IEC 27001
№
1
2
3
4
5
28

Країни-лідери
Інформаційні технології
Інші послуги
Транспорт, зв'язок та комунікації
Фінансова, кредитна і страхова діяльність, житлове
господарство
Електротехніка, точна механіка, оптика
Фармацевтична промисловість

Кількість підприємств, що
отримали сертифікат
7478
1369
930
344
316
9

Динаміка сертифікації на відповідність вимогам ISO/IEC 27001 в Україні
представлена на графіку:
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Висновки. За останні два роки кількість підприємств в Україні зросла більше ніж
в двічі. Ці дії допомагають підвищити конкурентоздатність підприємств України та
гарантувати впевненість споживачам у їх надійності.
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Для того, щоб виявити і усунути внутрисистемні порушення, які заважають
підприємству завоювати ринок і отримати більший прибуток, необхідно провести
реінжиніринг бізнес-процесів за допомогою бенчмаркінгу.
Бенчмаркінг – це маркетинговий інструмент менеджменту підприємства, що
дозволяє підвищити його конкурентоспроможність завдяки процесу систематичного й
безперевного виміру параметрів діяльності, їх порівнянню з результатами
функціонування більш успішних конкурентів та запозичення досвіду успіху у власній
роботі. Особливо слід підкреслити в цьому визначенні поєднання прийомів
менеджменту з технологіями маркетингу [1, с. 501].
Вдалому використанню цього методу управління на практиці заважає низка
перешкод [2, с. 81]. До них можна віднести наступні:
– конкурентні бар’єри в отриманні інформаційних ресурсів;
– неможливість прямого порівняння показників діяльності, оскільки у різних
компаній існують відмінності в технології, процесах, масштабах, у формах
бухгалтерського обліку і т.ін.;
– обмеженість сліпого копіювання чужого досвіду успішності: просте
повторення вдалих кроків лідера ринку може принести успіх, але ніколи не зробить вас
переможцем.
Фармацевтичні виробники зазвичай переймаються вартістю і витратами більше,
ніж якістю продукції. Субстанції неналежної якості, що використовуються у
виробництві, закуповуються за нижчими цінами з метою економії.
Між тим, якість нерозривно пов’язана з безпекою та ефективністю препаратів, а,
відповідно, зі здоров’ям та безпекою кожної окремої людини і суспільства в цілому.
Сучасна концепція фармацевтичної системи якості заснована на підході ICH,
який полягає в тому, що якість зароджується і підтверджується під час фармацевтичної
розробки та оцінки еквівалентності, забезпечується на етапі перенесення технології і
при промисловому виробництві, оцінюється і вдосконалюється на протязі всього
життєвого циклу продукту. Ця концепція підтримується трьома настановами – ICH Q8
«Фармацевтична розробка», ICH Q9 «Управління ризиками для якості» і ICH Q10
«Фармацевтична система якості» [3-5].
В Європейському Союзі керівництво ICH Q10 в 2008 р. включено в структуру
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першого розділу GMP (Належна виробнича практика) «Управління якістю», а
керівництво ICH Q9 введено як двадцятий додаток до GMP.
До 2008 р. в Керівництві GMP не було чіткої методології до впровадження
системи якості у виробництво лікарських засобів. Включення в структуру GMP
положень ICH Q10 вводить поняття «модель фармацевтичної системи якості», яка
може застосовуватися на всіх стадіях життєвого циклу лікарського засобу [3]. Замість
«система забезпечення якості» ця настанова використовує нове поняття
«фармацевтична система якості», яке засноване на баченні ICH, підходах ISO 9001 і
принципах GMP, а також робить акцент на чотирьох специфічних елементах системи
(раніше недостатньо описаних в GMP): аналіз з боку вищого керівництва; система
моніторингу процесів і якості продукції; система управління змінами; система
коригувальних та запобіжних дій (САРА-система).
Настанова ICH Q10 посилається на норматив ДСТУ ISO 9004:2001. Однак у 2012
р. він був замінений на Державний стандарт ДСТУ ISO 9004:2012 «Управління задля
досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю», введений в
дію на підставі приказу Мінекономрозвитку України від 28.11. 2012 № 1355 з
01.05.2013 [4].
Стандарт ДСТУ ISO 9004:2012 ідентичний міжнародному стандарту ISO
9004:2009 «Managing for the sustained success of an organization. A quality management
approach». Він спрямований не тільки на те, щоб гарантувати здоров’я людей, а й
виступає інструментом в забезпеченні розвитку фармацевтичної промисловості, її
здатності до конкуренції та зайнятості населення. Цей стандарт містить рекомендації з
досягнення сталого успіху організації в складному, вибагливому і мінливому
середовищі шляхом використання підходу на основі менеджменту якості. В основі
його розробки лежить Європейська модель досконалості – EFQM (Європейського
фонду управління якістю) ExcellenceModel, яка використовується для оцінки
організації. У Моделі досконалості EFQM передбачено застосування логіки RADAR
(по суті – розширений цикл PDCA): планування результатів; розробка підходів для
досягнення результатів; застосування підходів; оцінка і перегляд наслідків реалізації
підходів на основі спостережень і аналізу досягнутих результатів; при необхідності –
впровадження удосконалень.
Стандарт ISO 9004:2009 використовує два поняття, що пов’язані з постійним
удосконаленням і інноваціями. Це самооцінка організації для визначення її рівня
зрілості і стратегія. Під самооцінкою розуміється «один з методів вимірювання
показників і аналізу діяльності організації, що застосовуються поряд з моніторингом
середовища, в якій існує організація, виміром ключових показників діяльності,
проведенням внутрішніх аудитів системи менеджменту якості і бенчмаркінгом» [5].
Тобто можна з упевненістю сказати, що бенчмаркінг є обов’язковою складовою
системи менеджменту якості для досягнення стійкого успіху на фармацевтичних
підприємствах, оскільки постійне вдосконалення і покращення продукції, розробка та
впровадження нових технологій, прагнення бути краще конкурентів гарантують
споживачам лікарських засобів безпеку, а виробникам – прибуток.
Прийнято вважати, що бенчмаркінг як інструмент управління придатний для
застосування тільки в діяльності великих корпорацій і транснаціональних компаній,
однак на сьогоднішній день цей підхід до управління змінами на підприємстві
користується значним попитом і серед менеджменту фірм малого та середнього
бізнесу. На ринку фармації роздрібні аптеки, аптечні мережі мають безпосередній
контакт зі своїми споживачами, а отже, можливість оперативно реагувати на всі
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конкурентні зміни середовища [6]. Використовуючи інструментарій бенчмаркінгу,
фармацевтичні фірми можуть досягти конкретних цілей: зниження витрат, підвищення
якості задоволення потреб клієнтів, розробка нових ідей розвитку, визначення слабких
сторін існуючих бізнес-процесів, поліпшення позицій по відношенню до конкурентів.
До того ж, цей інструмент управління ефективністю дозволяє аналізувати практично
всі процеси в діяльності підприємства залежно від сфери функціонування. У випадку з
аптекою пріоритетними можуть вважатися наступні напрямки аналізу: кількість і
якість послуг (бенчмаркінг рівня обслуговування клієнтів); впізнаваність аптеки
(бенчмаркінг іміджу). Таким чином, бенчмаркінг виступає на сьогодні не тільки
невід’ємним компонентом системи управління сучасним бізнесом, а й життєво
необхідною складовою менеджменту якості фармацевтичного виробництва. Однак
його незначну поширеність можна пояснити браком інформації та досвіду у
вітчизняного топ-менеджменту.
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Аналіз застосування методів оцінки особистісних якостей аудиторів
фармацевтичних систем якості
Карамаврова Т. В., аспірант кафедри управління якістю, НФаУ
karamavrova.qms@gmail.com
Лебединець В. О., завідувач кафедри управління якістю, НФаУ
quality@nuph.edu.ua
Управління кадровими ресурсами передбачає забезпечення наявності
відповідних особистісних якостей працівників тих чи інших професій та їх оцінку з
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причин того, що ці якості відіграють важливу (часто недооцінену) роль при виконанні
професійних багатьох завдань [1].
Не суперечить цьому і стандарт ISO 19011, де підкреслюється важливість
особистісних якостей аудиторів систем управління, у тому числі – систем управління
якістю [2].
У той же час, стандарт ISO 19011 (ані у версії 2011 р., ані у новій редакції 2018
р.) не містить змістовної інтерпретації якостей аудиторів та рекомендацій щодо
методів їх оцінювання – це залишається на розсуд кожної організації.
Зважаючи на те, що відповідних вимог не містять чинні в Україні галузеві
нормативи (зокрема, Ліцензійні умови провадження господарчої діяльності з
виробництва й торгівлі лікарськими засобами, настанови з належних практик
лікарських засобів GxP), а інформації в україномовній та закордонній фаховій
літературі обмаль, формулювання переліку необхідних особистісних якостей
внутрішніх аудиторів фармацевтичних систем якості (ФСЯ) та розробку методів їх
визначення й оцінювання варто визнати актуальним і важливим питанням сучасної
фармацевтичної практики.
Одним із важливих аспектів визначення "компетентністного портрету" аудитора
є формулювання вимог до їх особистісних якостей, що пояснюється специфікою
застосування методів аудиту, з яких головним є метод опитування й співбесіди із
персоналом на об'єкті аудиту.
Результати такого спілкування напряму залежать від уміння аудитора створити
атмосферу доброзичливості, відкритості, готовності працівників до обговорення
проблемних питань, а також здобутків на об'єкті аудиту, що у свою чергу може
забезпечити надання важливої інформації для прийняття рішень аудиторською групою.
Мета. Обґрунтування необхідності та визначення підходів до оцінки
особистісних якостей внутрішніх аудиторів ФСЯ.
Об’єктом дослідження виступили особистісні якості внутрішніх аудиторів ФСЯ.
Було застосовано емпіричні та теоретичні методи досліджень, зокрема метод
порівняльного аналізу наукової літератури за напрямом дослідження, соціологічне
опитування. Інформаційну основу становили положення нормативних документів та
матеріали, опубліковані у відкритій фаховій науковій літературі.
Доведено, що характеристика особистісних якостей внутрішніх аудиторів має
суттєве значення для забезпечення результативності аудитів системи якості, тому
визначення й оцінювання особистісних якостей обов'язково необхідно здійснювати при
підборі аудиторів.
Обґрунтовано, що критерії оцінювання особистісних якостей внутрішніх
аудиторів доцільно встановлювати з урахуванням рекомендацій стандарту ISO 19011
та із застосуванням методів психодіагностики [3].
Вольова організація особистості аудитора, зокрема, проявляється в
усвідомленому цілепокладанні з досягненням найбільш сприятливих для процесу
внутрішнього аудиту результатів.
Відповідальність за належну комунікацію із учасниками аудиту цілком
покладено на аудиторів. Тому, на нашу думку, найбільш значущими якостями для
внутрішнього аудитора є наступні:

етичність;

рішучість і наполегливість;

спостережливість [3].
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У рамках попередньо проведеного нами соціологічного опитування було
досліджено рівень розвитку особистісних якостей за методикою А. Хохлова на
прикладі 19 аудиторів українських ФП.
Респондентами виступили штатні аудитори ФП (за посадою), а також фахівці
різних підрозділів, які беруть участь у проведенні внутрішніх аудитів на підприємстві.
Результати апробації методики наведено в табл. 1.
Таблиця 1.
Одержані за методикою А. Хохлова оцінки особистісних якостей аудиторів
№
Особистісні
якості

Респонденти, що пройшли опитування
№4

№7

№13

№9

№2

№17

№16

№15

№6

№5

Цілеспрямованість
Організованість
Рішучість
Наполегливість
Самовладання

18
16
24
24
19

22
17
23
22
18

19
15
15
17
20

10
14
21
21
20

13
11
18
17
21

15
12
15
17
20

13
13
17
18
17

16
11
15
15
17

12
13
21
19
12

16
12
14
16
13

Самостійність
Загальний індекс
вольової організації
кандидата:

19

16

19

16

18

17

15

16

12

16

120

118

105

102

98

96

93

90

89

87

№
Особистісні
якості

Респонденти, що пройшли опитування
№14

№18

№12

№10

№8

№19

№3

№1

№11

13
13

14
14

12
14

11
16

12
7

14
12

6
17

13
11

12
14

3. Рішучість

18

13

12

12

15

10

12

11

2

4.Наполегливість

13

14

17

14

13

12

14

11

17

13
16

15
13

14
13

13
14

12
18

13
14

12
13

10
16

10
12

86

83

82

82

77

75

74

72

67

Цілеспрямованість
1.
.
2.Організованість

5.Самовладання
6.Самостійність
Загальний індекс вольової
організації кандидата:

За методикою дослідження вольової організації особистості А. Хохлова
респондентам пропонувалося заповнити бланк опитування за інструкцією.
Респонденти мали уважно ознайомитись із певними твердженнями та надати
кожному з них найбільш прийнятну з їх точки зору оцінку в межах від (+2) до (-2).
Отримані відповіді реципієнт звірював з ключем.
Проведене нами дослідження показало, що в досліджуваній групі лише 26,3 %
аудиторів мали високий (але не максимальний) рівень вольової організованості.
Стосовно інших фахівців підприємства варто рекомендувати подальший
розвиток їх особистісних якостей або виключити з аудиторських груп.
За результатами застосування методики можна отримати інформацію про
кандидата та враховувати в майбутньому його слабкі й сильні індивідуальні
особистісні якості.
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Необхідно підкреслити, що у будь-якому разі варто брати до уваги не статичність
особистісних якостей людини: вони можуть змінюватися протягом життя, їх можна
вдосконалювати через виховання та роботу над собою.
Отримані результати психодіагностики кандидата в аудитори доцільно
періодично порівнювати з бажаною моделлю поведінки [3].
Висновки. Вибрана методика психодіагностики дозволяє відібрати фахівців з
найбільш прийнятними для проведення аудитів здібностями.
Запропонована методика оцінювання особистісних якостей внутрішніх аудиторів
може бути застосовна в практиці діяльності фармацевтичних підприємств різного
профілю.
Використана література:
1. Галій, Л. В. Теоретичні і науково-практичні основи визначення компетенцій в
управлінні персоналом фармацевтичних закладів : дис. док. фармац. наук : 15.00.01 / Л.
В. Галій ; НФаУ. – Харків, 2011. – 363 с.
2. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю : ДСТУ ISO
19011:2012 (ISO 19011:2011, IDT) [Чинний від 2013-07-01]. – К. : Мінекономрозвитку
України, 2013. – 34 с. – (Національний стандарт України).
3. Визначення наукових методів оцінки особистісних якостей аудиторів
фармацевтичних систем якості / Т. В. Карамаврова, В. О. Лебединець, Л. В. Пляка //
Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2018. – Том 4, №3. – С. 1-9.

Управління якістю послуг: проблеми та рішення
Касатонова І.А., к.е.н., доцент кафедри управління та адміністрування
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
kasatonova82@gmail.com
Свердлик Е.А., здобувач вищої освіти 4 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Проблема якості продукції (товарів, робіт та послуг) залишається актуальною
для будь-якого підприємства, про що свідчить безліч публікацій у періодичній пресі.
Задоволення потреб споживачів є важливим завданням організації. Для підвищення
рівня якості своєї продукції все більше організацій впроваджують систему управління
якістю (СУЯ), так як її функціонування дає впевненість вищого керівництва і
споживачам в тому, що організація здатна виробляти продукцію або надавати послуги,
які повністю відповідають необхідним вимогам.
Важливим економічним аспектом управління якістю послуг в організації
виступає планування і калькуляція витрат на якість. В сучасних умовах жорсткої
конкуренції будь-яке рішення в сфері якості повинна бути підкріплено економічним
обґрунтуванням.
Витрати, пов'язані з якістю, можуть бути досить високими, що впливає не тільки
на скорочення прибутку і підвищення собівартості продукції, а й, як наслідок, знижує
конкурентоспроможність організації на ринку. Саме формування конкурентних
переваг за допомогою поліпшення якості продукції без істотного підвищення її
собівартості штовхає організації більше уваги приділяти витратам на якість в рамках
діючої СУЯ.
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Все це добре працює по відношенню до продукції і для управління витратами
необхідно враховувати особливості послуги, так як якість послуг характеризується
рядом особливостей:
По-перше, невідчутність, так як послугу не можна взяти в руки, побачити,
спробувати вивчити до моменту її отримання;
По-друге, невід’ємність, так як послуги надаються і споживаються
одночасно;
По-третє, нездатність послуг до зберігання, що згодом вони не можуть
бути збережені для подальшого продажу або використання;
По-четверте, мінливість якості послуг, яке коливається в широких межах в
залежності від їх постачальників, а також від часу і місця їх надання [1].
У сфері послуг особливе значення має якісна праця людей, тому так важливо
планувати мотивації менеджерів і співробітників.
Система управління витратами якості послуг знаходиться під дією внутрішніх і
зовнішніх чинників, які поділяються на економічні, організаційні, соціальнопсихологічні, нормативні, правові, техніко-технологічні, інформаційно-комунікаційні,
інфраструктурні, кваліфікаційні та інші фактори.
Оскільки підприємствам, що працюють в сфері послуг, необхідно приділяти
пильну увагу проблемам, що знижує якість послуг, то слід, з одного боку, виявляти,
класифікувати, встановлювати значимість проблем якості послуг, а з іншого –
аналізувати їх, використовуючи системний підхід.
Системний підхід надає широкі можливості для виявлення і аналізу проблем, що
виникають в системі (пов'язаних з ефективністю її функціонування), а також синтезу
раціональних рішень для їх подолання. Але в управлінні якістю і витратами його
доцільно поєднувати з процесним підходом.
Виділено три групи проблем [2]:
загальні, характерні для сфери послуг та пов'язані з природою послуг (які
включають в себе різні підвиди проблем);
специфічні, що володіють спільністю для конкретної сфери послуг
(бізнесу) і групи послуг, що надаються, що володіють схожим характером, сутністю і
змістом;
внутрішні, характерні для підприємства, що надає послуги і розробки
заходів, які в свою чергу є пріоритетними.
Представлені проблеми зручно розділяти на такі групи для аналізу синтезу
рішень, спрямованих на подолання проблем якості послуг і проблем управління
витратами на якість послуг. Ці проблеми можуть бути збудовані за пріоритетами, які
встановлюються різними методами і методиками.
Так, при дослідженні якості послуг можуть застосовуватися такі методи і
методики:
аналіз структури проблем за величиною витрат на якість послуг і
виправлення допущених помилок, порушень, браку в роботі, що дозволяє
впорядкувати проблеми за оцінкою витрат на якість послуг;
нормативний метод і статистичний аналіз відхилень від норм, нормативів,
планових і межових значень показників.
Важливо відзначити такий факт, що встановлення пріоритетів внутрішніх
проблем не означає відмову від рішення проблем з більш низькими пріоритетами на
користь проблем з більш високими пріоритетами. Аналізуючи структуру загальних
проблем якості послуг, необхідно сказати, що найбільші пріоритети при підвищенні
277

якості послуг віддають таким проблемам: мінливість якості послуги, проблеми,
викликані недоліками організації системи; організаційно-технологічні і цільові
проблеми, пов'язані з метою обслуговування, утримання і якості послуги.
Говорячи про внутрішні проблеми якості, необхідно додати, що оскільки вони
відносяться до найбільш пріоритетним, то включають в себе достатню кількість таких
проблем:
якості, викликані дисбалансом попиту та пропозиції
якості послуг, викликані відсутністю управління знаннями, пов'язані з
відсутністю практики управління проектами;
якості та управління витратами на якість послуг, викликані недостатнім
розвитком інформаційних баз для надання послуг і так далі [3].
Інформація значущості проблем допомагає планувати їх рішення, організовувати
пошук рішень і розподіляти ресурси на заходи з подолання проблем.
Таким чином, незважаючи на значні успіхи теорії і практики управління якістю
продукції, залишається багато невирішених проблем якості послуг, які пов'язані з
конкретною сферою господарської діяльності, тому доцільно подальший розвиток
інструментів аналізу проблем якості послуг і синтезу рішень із застосуванням
системного підходу. Насправді, неможливо повністю виключити витрати на якість,
проте їх можна привести до прийнятного рівня. Деякі види витрат на якість є явно
неминучими, в той час, як деякі можна уникнути.
Використана література:
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3. Криворучко О.Н. Моделирование процесса мотивации качества в организации
/ О.Н. Криворучко // Економыеа транспортного комплексу: зб. наук. праць. – Вип. 9.Х., ХНАДУ. – 2005. – с. 53-62.

Управління якістю довкілля як чинника зовнішнього середовища
туристичного потенціалу
Музиченко-Козловська О. В., доцент кафедри економіки підприємства та
інвестицій Національного університету “Львівська політехніка”
oksana.v.muzychenko-kozlovska@lpnu.ua
Розвиток туризму у сучасних умовах потребує якісних природних та
сприятливих кліматичних умов, які прямо чи опосередковано впливають на повноту
освоєння туристичного потенціалу.
Проблемам, які виникають при дослідженні впливу різних факторів на
туристичну діяльність чи туристичний потенціал, присвячені численні праці вчених та
практиків, зокрема: В. В. Шмагіної [1]; В. Полюги [2]; С. Ю. Цьохли [3], A. Abdulla, М.
Sumen [4]; Т. І. Ткаченко [5]. Однак, проблема управління якістю довкілля як чинника
зовнішнього середовища туристичного потенціалу потребує подальшого дослідження.
Для ефективного управління туристичною діяльністю у регіоні необхідно
проаналізувати стан ринку туристичних послуг у його межах. Завдання такого аналізу
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– визначення туристичного потенціалу та показників, що дають можливість оцінити
його спроможність задовольняти наявний та прогнозований попит на туристичні
послуги, а також створення умов для стабільного підвищення туристичної
привабливості території.
До елементів, що входять до тієї чи іншої компоненти, які утворюють систему
формування туристичного потенціалу території, можна віднести:
- базові складові: природні туристичні ресурси; туристичні ресурси
антропогенного походження; матеріально-технічна база: туристична інфраструктура,
інвестиційне забезпечення галузі;
- додаткові складові: трудові ресурси; маркетинговий супровід: цінова політика,
інформаційне забезпечення.
Систему забезпечення туристичного потенціалу території формують не лише
його окремі складові, але й чинники зовнішнього середовища:
- зовнішня інфраструктура: геополітичне розташування регіону; стан доріг та
транспорту; забезпеченість аеропортами, вокзалами, закладами культури, розваг,
комунікаціями, туристично-інформаційними центрами тощо;
- якість довкілля;
- загальний імідж регіону: економічна привабливість, підтримка держави,
політична стабільність, рівень злочинності тощо;
- система управління туристичною діяльністю: наявність туристичних агентів та
туристичних операторів; органи влади на місцях; асоціації та об’єднання туристичних
підприємств (наприклад, кластери).
Базуючись на існуючій практиці статистичної звітності, вибираємо показники,
які характеризують елементи компонент зовнішнього середовища туристичного
потенціалу території, а саме: показник якості води; показник якості атмосферного
повітря; витрати на охорону природного навколишнього середовища.
Методика оцінювання якості довкілля як чинника зовнішнього середовища
туристичного потенціалу передбачає такі етапи:
1)
визначення найпривабливішого регіону за рівнем стану довкілля шляхом
визначення нормалізованих показників за кожним з вибраних показників;
2)
розрахунок інтегрального рангового показника можливості освоєння
туристичного потенціалу.
Серед чинників, які характеризують якість довкілля є такі, зростання значень
яких її підвищують, і є такі, зростання значень яких негативно впливає на екологічний
стан регіону.
Найпривабливішою областю будемо вважати таку, де наявна найбільша
кількість максимальних (чи мінімальних для дестабілізуючих чинників) значень
кожного окремого показника. Оцінювання інших областей будемо здійснювати у
порівнянні з еталонним. Так визначимо нормалізований показник кожної області
регіону, враховуючи вплив кожного чинника.
Для чинників, кількісне зростання яких позитивно впливає на якість довкілля
регіону, нормалізований (відносний) показник чинника, який формує рівень освоєння
туристичного потенціалу території будемо визначати за формулою:
k ijN 

p imax
p ij

,

де k ijN - i-й нормалізований показник j-го регіону; p ij - і-й показник (фактичний)
j-го регіону; pi - максимальний (еталонний) і-й показник.
max
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Для чинників, кількісне зростання яких негативно впливає на якість довкілля
регіону, нормалізований (відносний) показник фактора, який формує рівень освоєння
туристичного потенціалу території будемо визначати за формулою:
k ijN 

p imin
p ij

,

де pi - мінімальний (еталонний) і-й показник.
В цілому, за комплексом показників інтегральний показник будемо визначати як
середнє арифметичне від нормалізованих показників для кожної області зокрема:
min

n

І Е cт j 

k
1

n

N
ij

,

де
І Е ст j - інтегральний показник екологічного стану регіону j-го регіону; n –
кількість аналізованих показників екологічного стану регіону.
За
результатами
розрахунків
інтегральних
показників
визначимо
найпривабливіший регіон щодо якісного довкілля – таким будемо вважати такий, де
максимальний за значенням узагальнюючий показник.
Висока якість довкілля для цих територій є конкурентною перевагою, яку
необхідно використовувати для освоєння туристичного потенціалу там. Проте
результати, отримані на базі існуючих статистичних даних, не відображають
специфічних екологічних проблем, що стоять перед регіоном.
Висновки. Для управління якістю довкілля як чинника формування зовнішнього
середовища туристичного потенціалу території доцільно використовувати
інтегральний показник. Правильно підібравши систему показників для такої оцінки,
можна охарактеризувати якість довкілля в цілому з урахуванням взаємозв’язку та
взаємозалежності її складових. Скориставшись наведеною методикою можна
визначити найпривабливіший регіон щодо якості довкілля.
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Якість готельних послуг як складова підвищення ефективності
діяльності готелю
Павленко Ж. В., здобувач вищої освіти 5 курсу спеціальності 073 «Менеджмент»
Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
Науковий керівник: Калашнікова Х.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова
kristall0311@gmail.com
Посилення позицій у конкурентній боротьбі підприємств готельної сфери
залежить сьогодні від якості управління. Удосконалення управління необхідно
розглядати як один із головних факторів підвищення ефективності виробництва. Нове
управлінське мислення виражається в постійній боротьбі з усіма видами втрат,
постійному пошуку покращень у методах та формах організації надання послуг.
Позитивним результатом впровадження системи якості в готельних
підприємствах є швидка адаптація до зміни зовнішніх умов функціонування
підприємства, вимог та очікувань споживачів, збільшення обсягу реалізації послуг,
підвищення конкурентоспроможності, збалансованість і прозорість адміністративних і
технологічних процесів, забезпечення раціональної організаційної структури
управління, чіткий розподіл функцій та відповідальності за якість між персоналом
підприємства.
Система якості дає можливість планувати, забезпечувати, організовувати
управління та поліпшувати якість послуг на всіх етапах життєвого циклу: на стадії
вивчення ринку та проектування послуги, виробництва та безпосереднього надання
послуги, оцінки результатів реалізації послуги.
Стандарти ISO 9000 визнані практично в усьому світі й прийняті в якості
національних у різних модифікаціях більш ніж у ста країнах.
Вимоги стандартів спрямовані головним чином на досягнення задоволеності
споживачів за допомогою попередження невідповідностей послуг на всіх стадіях від
проектування до обслуговування. По фактах виявлення невідповідностей проводяться
коригувальні й попереджуючі дії, які ґрунтуються на скаргах споживачів, помилках в
обслуговуванні, перевірках робочих операцій, записах по якості, звітах про технічне
обслуговування. їх ціль – виявити причини виниклих невідповідностей і скорегувати
процедури для попередження будь-якого роду невідповідностей послуг встановленим
вимогам.
Грамотно побудована й сертифікована система управління якістю, що відповідає
вимогам стандарту ISO 9001:2000, вносить неоціненний вклад у задоволення запитів
споживачів і гарантує бездоганну організацію бізнесу-процесу на всіх його стадіях –
від поставки програмного продукту до післяпродажного обслуговування. Сертифікація
гарантує, що підприємство добре організовано, у ньому чітко розподілені обов'язки,
процедури, воно дотримується технології роботи, є оперативні інструкції,
документовані й відомі всьому персоналу, процедура контролю виконуваних робіт й,
звичайно, професійний і добре навчений персонал, здатний виконувати свою роботу
якісно й у строк.
Нове управлінське мислення передбачає використання суцільного контролю
якості всіх видів послуг у всьому технологічному ланцюгу їх виробництва.
Саме тому, постійне підвищення якості - це не витрата, а довготерміновий вклад,
заснований на забезпеченні вірності клієнтури шляхом задоволення її потреб. Це
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твердження засноване на дослідженні, що показує, що витрати на придбання нового
клієнта в п'ять разів більше витрат на те, щоб удержати старого за допомогою
пропозиції якісного обслуговування. Це дослідження базується на наступних факторах:
здатність до втримання клієнтів дозволяє скоротити витрати на маркетинг і,
відповідно, збільшує рентабельність; задоволений клієнт здійснює безкоштовну
рекламу.
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Парадигма операційного менеджменту
Сумець О.М., д.е.н., професор кафедри менеджменту та адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Sumets.alehander@gmail.com
Переведення економіки України на ринкові принципи господарювання і формування в
зв’язку з цим сучасного економічного простору, де функціонують виробничі, торговопосередницькі, сервісні й інші операційні системи, вимагає від керівників підприємств
запровадження нових методів організації і управління діяльністю останніх, що викликано
необхідністю удосконалення ключових положень управлінської науки. Суттєву роль за
ринкових умов поряд із завданнями корпоративного управління починають відігравати
завдання менеджменту на операційному рівні, тому що від того, наскільки правильно
сформована операційна стратегія, істотно залежить життє- та конкурентноздатність
організації в майбутньому. Таким чином, за умов економічної реальності, що склалася в
Україні, виникає нагальна необхідність розробки ефективних методів операційного
менеджменту (ОМ) на всіх рівнях управління виробничими підприємствами. Проте, це
завдання може бути вирішено тільки за умови постійного удосконалення теоретикометодологічної бази операційного менеджменту, що вимагає перегляду і дальшого
уточнення його парадигми. Характеристичними моментами останньої, на думку автора,
слід вважати, по-перше, трактування терміну «операційний менеджмент», його концепцію,
мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, спрямованість, а також підґрунтя (науковометодологічну базу) дальшого розвитку.
Аналіз фахової літератури [1–11; 15–17] та напрацювання автора [12–14] надали
можливість сформувати таблицю-визначник парадигми операційного менеджменту, де у
систематизованому вигляді наведені характеристичні моменти його парадигми.
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Таблиця
Таблиця-визначник характеристичних моментів парадигми операційного
менеджменту
Характеристичні
моменти
парадигми
Трактування
терміну

Концепція

Мета

Завдання

Об’єкт
дослідження
Предмет
дослідження
Спрямованість
Науковометодологічна
база

Зміст опису
ОМ – це цілеспрямована діяльність з управління операціями
придбання потрібних ресурсів, їхньої трансформації в готовий продукт
(послугу) і поставки останнього (останніх) споживачу (на ринок).
ОМ замикається в своїй основі на операціях планування, організації та
управління операційною системою, що спрямована на виконання
конкретної операційної функції
Відображення об’єктивного процесу виконання операцій та їх
взаємозв’язку між собою та загальним процесом управлінням;
регулятор ходу операцій і процесів, що здійснюються у межах
операційної системи.
Концепція включає не тільки теоретичне обґрунтування необхідності
регулювання операцій, але є і передумовою для розробки практичних
рекомендацій у частині удосконалення механізму управління
операціями, процесами і, зокрема операційними системами.
Це система наукових знань і методів раціоналізації господарської
діяльності підприємств, фірм і компаній шляхом організації
оптимальних операцій і процесів, спрямованих на отримання вагомого
ринкового результату
Формування ефективної системи управління операціями не тільки у
виробництві, а й у сфері сервісу.
Підціль 1. Операційний рівень: забезпечення ефективного й
результативного виконання операцій і процесів при здійсненні
виробничо-господарського процесу.
Підціль 2. Корпоративний рівень: підвищення ефективності й
результативності господарської діяльності підприємств, фірм і
компаній
Побудова раціональних і в той же час ефективних управлінських
систем, що забезпечують виконання необхідних дій і процедур для
одержання ринкового результату від функціонування операційної
системи будь-якої організації і за будь-яких умов
Операції – об’єкт першого (базового) рівня
Процеси – об’єкт другого рівня
Операційні системи – об’єкт третього рівня
Закономірності планування, організації та управління операціями,
процесами і операційними системами
Ефективність, раціональність і результативність в управлінні будь-якими
операціями і процесами, що здійснюються в організації
ТЕДО: Т – технологія; Е – економіка; Д – дослідження операцій; О –
організація
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У висновку варто зазначити, що сучасна парадигма операційного менеджменту,
характеристичні моменти якої наведені в таблиці:
1) відображає об’єктивний хід операції, процесу у загальному виробничогосподарському процесі підприємства;
2) реально описує і формує взаємозв’язки й взаємозалежність окремих операцій і
процесів, що реалізуються в межах операційної системи підприємства;
3) спрямовує вирішення проблеми з підвищення ефективності, раціональності й
результативності виконання операцій, процесів та функціонування операційних
систем.
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СЕКЦІЯ 8. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Мотивація та стимулювання як фактори підвищення якості праці
Аканіхін Є.О., здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова
Науковий керівник: Запорожець Г.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування Харківського національного університету міського
господарства ім. О.М. Бекетова
annazaporozhets2403@gmail.com
Трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці нашої країни,
впливають на свідомість людей, їхню ціннісну і мотиваційну структуру, тобто
змінюється усвідомлення людьми того, заради чого їм варто жити і працювати, на які
ідеали спиратися.
Як рушійна сила поведінки, усвідомлене прагнення до певного типу задоволення
потреб, мотивація до останнього часу не була самостійним об’єктом дослідження.
Однак у реальних умовах кожен договір, угода чи рішення укладаються, приймаються і
реалізуються з урахуванням поглядів, переконань, цілей, принципів і установок людей,
що до цього залучаються. Отже, для глибокого аналізу трудової поведінки людей, для
надання впливу на неї з метою одержання бажаних результатів необхідне дослідження
процесу мотивації. Від того, якими мотивами керується людина, як вона розуміє свою
трудову діяльність, залежить і її ставлення до роботи. Тому можливість розробити
ефективну політику в галузі праці і трудових відносин дає вивчення і розуміння
внутрішніх механізмів мотивації праці [1].
На даний час матеріальні стимули далеко не єдиний і, можливо, не самий
головний мотив, що спонукає людину старанно працювати. Однак це не означає, що
підвищення значущості трудових і статусних мотивів веде до абсолютного зниження
ролі матеріальних стимулів. Як і раніше, вони залишаються важливим каталізатором,
здатним істотно підвищити трудову активність і сприяти досягненню особистих цілей і
цілей підприємства.
Узагальнення наведених в економічній літературі визначень дозволяє зробити
висновок, що мотивація являє собою сукупність зовнішніх і внутрішніх рушійних сил,
що спонукають людину до діяльності для досягнення поставлених цілей.
Матеріальна мотивація визначається як прагнення до достатку, більш високого
рівня життя і залежить від рівня особистого доходу та його структури. Трудова
мотивація пов’язана зі змістом і значущістю роботи, її умовами, організацією
трудового процесу, з одного боку, і самовираженням, самореалізацією працівника, – з
іншого. В її складі виділяють комфортну мотивацію – це залежність поведінки людини
від умов праці, соціоцентричну мотивацію – усвідомлення значущості своєї праці, та
самореалізацію [2].
Безпосередня мотивація праці прямо впливає на підлеглих та буває
нормативною (спонукання людини до певної поведінки за допомогою ідейнопсихологічного впливу) і примусовою (передбачає використання влади і загрози
незадоволення потреб працівника у випадку невиконання ним відповідних вимог).
Стимулювання є опосередкованою мотивацією діяльності, в основі якої лежить вплив
зовнішніх факторів. На основі внутрішньої мотивації (прагнення до певної мети) люди
краще розуміють завдання, затрачують менше зусиль на виконання роботи. Зовнішня
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мотивація передбачає вплив на суб’єкт ззовні (через оплату за роботу, розпорядження,
правила поведінки й т.і.).
Економічна мотивація може бути представлена в прямій формі – премії, штрафи,
і в непрямій, тобто мотивація вільним часом – скорочений робочий день чи збільшена
відпустка, покликані компенсувати підвищення витрат праці. Як економічна, так і
адміністративна мотивації можуть бути позитивними, тобто сприяти ефективному
досягненню цілей (матеріальне заохочення, підвищення авторитету працівника), і
негативними, тобто перешкоджати цьому (матеріальні стягнення, пониження в посаді)
[3].
Таке розмаїття точок зору на проблему мотивування людей свідчить про те, що
мотивація праці являє собою складне і багатопланове явище, яке вимагає всебічного
дослідження. Крім того, розуміння сутності, змісту і логіки процесу мотивації сприяє
активізації високопродуктивної праці, максимальному задоволенню потреб
працівників, розвитку їхнього творчого потенціалу, який можна плідно застосувати для
досягнення цілей підприємства.
Отже, мотиваційний процес включає до свого складу шість етапів, по мірі
наставання яких у працівника створюється спонукання до активної діяльності.
В залежності від стимулюючої сфери, мотиви можуть бути розділені на мотиви
матеріального і нематеріального порядку. В свою чергу матеріальні мотиви можуть бути
прямими (грошовий доход) чи непрямими, що полегшують одержання прямих
(додатковий вільний час, що надає можливість заробити в іншому місці). Серед мотивів
нематеріального порядку виділяють ідейно-політичні (що діють у суспільстві), моральні,
що викликають певні взаємини в даній групі людей (почуття колективізму,
взаємодопомоги в праці та ін.).
За джерелом виникнення, обумовленості (а також за особливістю регуляції)
розрізняють мотиви соціальні (патріотичні), джерелом виникнення яких є країна, де
народилася і живе людина, колективістські, які виникають внаслідок готовності
людини керуватися в поведінці інтересами конкретного колективу, до якого вона
належить, і діяльнісні, що є наслідком особливостей трудової діяльності людини, умов
конкретної праці.
Інструментами, що викликають дію певних мотивів, є стимули, у якості яких
виступає все те, що може бути запропоновано людині у вигляді компенсації за її дії
(предмети, дії інших людей, носії зобов'язань і можливостей), отже, стимули мають
велике значення у задоволенні потреб.
Суспільні стимули покликані заохочувати ті види трудової діяльності, що
найбільше відповідають політиці держави в різних сферах громадського життя.
Колективні стимули пов'язані з впливом на розмір доходів підприємства та його
підрозділів. Індивідуальні стимули тісно переплітаються з колективними і
суспільними, що відбиває взаємодію відповідних інтересів.
Матеріальні стимули, які засновані на майнових інтересах працівників,
розділяються на грошові і негрошові. До нематеріальних стимулів відносять вплив,
пов’язаний із соціальними, творчими й іншими потребами працівника. Прагнення
людей брати участь в управлінні та, просуватися службовими сходами пояснюється
соціальними стимулами. Творчі стимули розраховані на задоволення потреб
працівників у творчій самореалізації (доручення працівникам відповідальних завдань,
самостійне планування порядку їх виконання). Потреба в спілкуванні пов’язана із
соціально-психологічними стимулами. Найсильнішими стимулами з усіх відомих є
стимули самоствердження. Наприклад, написання дисертації чи публікація книги
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викликаються внутрішніми рушійними силами людини, що спонукають її на
досягнення поставлених цілей без зовнішнього заохочення [4].
За способом впливу на підлеглих стимули підрозділяють на заохочення і
примушення, тобто поряд із заохоченням і підтримкою певної діяльності стимули
можуть блокувати її. Заохочення може бути матеріальним (заробітна плата, винагорода
за результати, компенсації) і моральним, тобто спрямованим на задоволення духовних і
моральних потреб (подяки, почесні грамоти та звання).
Сильні стимули, пов’язані зі значною грошовою винагородою при
високопродуктивній праці, передбачають досягнення основних результуючих
показників діяльності. Слабкі (менш значущі) стимули звичайно доповнюють сильні і
їхня наявність вважається бажаною для працівника.
Аналізуючи теоретичні положення, які наведені в економічній літературі, можна
припустити, що найбільш активна роль у мотиваційному процесі належить потребам,
що його ініціюють, мотивам, що викликають дії по усуненню потреб, а також
зовнішнім факторам – стимулам. Отже, правильне розуміння категоріального апарату
сприяє забезпеченню ефективної мотивації персоналу, надає можливість керівнику
координувати зусилля колективу для досягнення високих кінцевих результатів
діяльності.
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Шляхи удосконалення системи оплати праці у бюджетному закладі
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заочної форми навчання Харківського національного університету міського
господарства ім. О.М. Бекетова
Науковий керівник: Шевченко В.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування Харківського національного університету міського
господарства ім. О.М. Бекетова
viktoriy1703@gmail.com
Ефективність діяльності підприємства безпосередньо залежить від якості
управління не тільки його фінансами, а й безпосередньо персоналом. Керівники завжди
усвідомлювали, що необхідно спонукати людей працювати на організацію. Однак вони
вважали, що для цього достатньо простої матеріальної винагороди. Функція
мотивування є однією з ключових функцій управління персоналом. Реалізація
керівником даної функції вимагає знання мотивів особистості, вміння їх
використовувати. Грамотний облік закономірностей мотивації є запорукою ефективної
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реалізації цієї функції і, отже, вирішальним фактором ефективності управлінської
діяльності в цілому.
Розвиток сучасних підприємств різних сфер і видів діяльності переконливо
доводить, що управління персоналом - це невід'ємна сторона вирішення будь-якого
управлінського завдання. HR-служби різних організацій вносять значний вклад у
створення великих комерційних і виробничих структур українського ринку. Сучасне
підприємство неможливо уявити без ефективної роботи служби з управління
персоналом.
Заробітна плата - найважливіша частина системи оплати та стимулювання праці,
один з інструментів впливу на ефективність праці персоналу.
Так як основним мотивом люди вважають заробітну плату, в бюджетних
закладах використовується звичайна для такого роду підприємств система оплати
праці. Рівень заробітної плати в бюджетних закладах знаходиться на досить
невисокому рівні. Співробітники пов'язують заробітну плату до трудового внеску на
даному підприємстві і розробка системи мотивації персоналом повинна мати в своїй
основі розробку системи оплати праці відповідно до професійних та особистісних
якостей працівника, а також можливість підвищення рівня преміальних виплат [1].
Заходи для вдосконалення системи оплати праці:
1) підвищення рівня постійної частини заробітної плати забезпечить впевненість
у завтрашньому дні, стабільність роботи.
2) підвищення рівня додаткових преміальних виплат:
- введення системи виплат місячних або щоквартальних премій, який
визначається у відсотках від вартості реалізованої продукції чи послуг - для
співробітників, здатних впливати на обсяг продажів (менеджери вищої ланки,
начальники відділів);
- встановлення премій за перевиконання плану;
- надбавка до заробітної плати за роботу, за умови, що вона не пов'язана з
відставанням працівників від термінів виконання завдання;
- виплата бонусів - річних винагород за результатами роботи всього відділу, з
урахуванням зміни обсягу послуг.
Для посилення мотивації працівників до праці необхідно виконати наступні
умови:
- керівництво повинно зіставити пропоновану винагороду з потребами
співробітників і привести їх у відповідність;
- керівництво повинно встановити тверде співвідношення між винагородою і
досягнутими результатами. Винагороду необхідно давати тільки за ефективну роботу;
- керівник бюджетного закладу повинен формувати високий, але досяжний
рівень результативності, очікуваний від підлеглих, і вселити їм впевненість, що вони
можуть домогтися цього рівня результативності, якщо докладуть сили;
- підтримувати у працівників почуття справедливості і підвищити трудову
мотивацію [2].
Повинна бути розроблена система оцінювання особистого внеску працівника.
Важливо, щоб нова система стимулювання праці була простою для розуміння
працівника.
Для підвищення рівня задоволеності працівниками матеріальною винагородою
необхідне проведення заходів щодо скорочення комерційних витрат для виявлення
резервів зростання заробітної плати.
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Проведення заходів по скороченню витрат обігу (транспортних витрат, витрат на
канцелярські товари, послуги зв'язку, оренду та утримання приміщень, електроенергію,
відрядження) може трохи підвищити фонд заробітної плати.
Для бюджетної організації можливо запропонувати кілька положень щодо
вдосконалення системи матеріальної мотивації:
- розробка константної частини заробітної плати (постійної частини грошової
винагороди) на основі визначення внутрішньоорганізаційної цінності посад і робочих
місць;
- розробка змінної частини грошової винагороди з метою посилення
стимулюючого впливу зарплати на продуктивність праці.
З'єднання матеріальних інтересів працівників з цілями організації дозволяють
останній залучати та утримувати кваліфікований персонал, контролювати і управляти
витратами на робочу силу, використовуючи працю оптимальної кількості працівників.
Перевагами даної системи є:
- гнучкість - здатність чуйно реагувати на зміну ефективності роботи
співробітника.
- потужний мотиваційний потенціал: підбір критеріїв для оцінки в суворій
відповідності з цілями організації дозволяє заохочувати «правильну» поведінку
співробітників, одночасно задовольняючи їхні інтереси (що є «блакитною мрією» всіх
роботодавців).
- система дозволяє використовувати і метод заохочення, і метод покарання.
Заохочення значно збільшується при максимальних показниках, а покарання присутнє
не в класичній формі штрафу, негативний вплив якого відомо, а в формі понижуючого
коефіцієнта при недосягненні потрібних організації показників [3].
Підводячи підсумки, можна зробити абсолютно очевидний висновок про
необхідність використання методів як матеріального, так і нематеріального заохочення
для успішної діяльності будь-якої бюджетної організації. Існуючі на сьогоднішній день
механізми мотивації далекі від ідеалу, але вони дієві і продовжують активно
використовуватися на практиці. Зокрема, для підвищення ефективності матеріальної
мотивації слід зіставляти показники матеріального стимулювання з цілями організації і
передбачати системи заохочень не тільки за реалізацію конкретних завдань, а й на
виконання загальних планів. Насправді ж перевага віддається матеріальному
заохоченню конкретних співробітників і робочих груп, так як вважається, що саме
цими методами легше управляти мотиваційними механізмами.
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Особливості професійної адаптації персоналу
Василинчук О. Я., викладач коледжу Буковинського державного медичного
університету
Паламар А. О., к.фарм.н., асистент кафедри фармації Буковинського державного
медичного університету,
pal.alina26@gmail.com
Горошко О. М., к.фарм.н, доцент кафедри фармацевтичної ботаніки та
фармакогнозії Буковинського державного медичного університету
Ткачук О. Ю., к.фарм.н., асистент кафедри фармації Буковинського державного
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На сьогодні кадрова політика будь-якого підприємства має задовольняти
вимогам обох сторін соціально-трудових відносин – роботодавців і найманих
працівників – і сприяти ефективному досягненню їх спільних цілей у процесі
соціально-трудової взаємодії. Вклад людських ресурсів у досягнення цілей
підприємства залежить від того наскільки ефективно проводиться робота з відбору,
оцінки, навчання та мотивації персоналу. Однак часто недостатнім є тільки високий
професіоналізм працівника. Для того щоб він повноцінно розпочав нову роботу в
новому колективі, необхідно допомогти йому адаптуватися. Цей процес потребує
спеціальних знань та навичок менеджерів усіх ланок. Приходячи на підприємство і
починаючи трудову діяльність, працівник має певні цілі, потреби, установки поведінки
і певні вимоги й очікування від нової роботи, сформовані уявлення про її зміст, умови і
оплату праці. В свою чергу, роботодавець має сформовані вимоги до працівника за
освітньо-кваліфікаційними і компетентнісними характеристиками, вимоги до його
рівня продуктивності і дотримання трудової дисципліни.
Адаптація персоналу представляє собою складний процес пристосування
людини до нового середовища, що ґрунтується на поступовому включенні працівника
до процесу виробництва у нових умовах [1, с. 602-607]. Виділяють два види адаптації,
зокрема, первинна, тобто пристосування молодих кадрів, що не мають досвіду
професійної діяльності та вторинна – пристосування працівників, які мають досвід
професійної діяльності [2, с. 238-243]. В цілому, процес адаптації працівників
передбачає організаційну, професійну та соціально-психологічну адаптацію [3, с. 468].
Зазвичай при прийомі на роботу потенційний працівник вже знає вимоги до його
професійної діяльності, має певні теоретичні знання, які підтверджені дипломом,
інколи і досвід, набутий на попередньому місці роботи, ознайомлений з посадовою
інструкцією. Питання на співбесіді теж допомагають більшою мірою усвідомити зміст
та особливості професійної діяльності, яку здійснюватиме працівник. Крім того,
більшість організацій проводять для нових працівників навчання, встановлюють
випробувальний термін з чітко зазначеними завданнями та обов’язками. Тому
професійна та організаційна адаптації проходять для працівників доволі легко.
Успішність адаптації залежить від характеру виробництва, його середовища та
самого працівника. У перші робочі дні працівник проходить такі психологічні стани як
бажання успішно пройти випробувальний термін, прагнення справити позивне
враження і добре себе зарекомендувати. Одночасно людина відчуває тривожність,
невпевненість у власній професійній придатності, страх під час спілкування з
незнайомими людьми, побоювання неприйняття, потреба у повазі і підтримці. Як
правило, усі ці негативні відчуття пов’язані з низькою самооцінкою. Щоб її підвищити,
особистості потрібно працювати над собою і виконувати наступні рекомендації: ніколи
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не порівнювати себе з іншими, пробачати собі невдачі, потрібно спілкуватися з
позитивними і впевненими в собі людьми, не звертати увагу на критику та обов’язково
вірити у себе.
Чим середовище складніше, більше відрізняється від звичайного на
попередньому місці роботи, тим важче проходить процес адаптації. Сучасні українські
підприємства зустрічаються з низкою типових проблем адаптації персоналу на
підприємстві, зокрема, складання посадових інструкцій керівниками відділів, висока
плинність кадрів під час підбору персоналу, небажання працівників підвищувати
кваліфікацію та навчатися. Керівництво підприємств, переслідуючи мету економії
витрат, не приділяє цьому питанню потрібної уваги, що і створює значні труднощі в
роботі, адже люди – це основний ресурс, двигун від якого залежить ефективність
діяльності підприємства загалом.
Також потребує уваги проблема, яка є наслідком складання посадових
інструкцій керівниками відділів без урахування особистісних якостей потенційного
працівника, наслідком якої є небажання працівників підвищувати кваліфікацію та
навчатися. Саме це дозволить в подальшому зберегти конкурентоспроможність
підприємства та продукції, яка випускається.
Усі вище зазначені проблеми приводять до того, що більшість зусиль
керівництва в межах управління персоналом спрямовані на підбір, підготовку та
навчання персоналу, а на адаптацію нових або наявних працівників до нових умов
праці, робочих місць та посад уваги, часу та коштів бракує. При цьому,
найважливішим завданням керівників у процесі адаптації є надання допомоги
працівникові в успішній інтеграції його в організацію.
Практично адаптація персоналу повинна починатися з процесу одержання
працівником інформації про історію підприємства, продукцію, що випускається,
надавані послуги, структуру управління, правила внутрішнього трудового розпорядку,
пільги для співробітників, про можливості підвищення кваліфікації та можливий
кар’єрний ріст. Дана інформація повинна надаватися працівникові фахівцями відділу
кадрів. А ознайомлення з робочим місцем проводиться безпосереднім керівником, який
представляє нового працівника колегам, знайомить із виробничими функціями, дає
можливість поспостерігати за роботою колег. Важливо допомогти новому робітнику
швидко адаптуватися на робочому місці та увійти рівноправним членом у колектив,
тому що від того, як швидко він це зробить, буде залежати його повноцінне
використання.
Отже, адаптація персоналу є важливим процесом, організування якого залежить
від багатьох організаційних чинників, які необхідно враховувати для прискорення
процесу інтеграції працівників та досягнути його високої результативності в діяльності
підприємства. Слід відмітити, що зупинятися тільки на адаптації персоналу
керівництву підприємств не варто, персонал потрібно постійно вдосконалювати за
рахунок навчання, перекваліфікації та систематичного підвищення кваліфікації.
Використана література:
1. Миронова О. М. Основні проблеми адаптації персоналу та методиїхвирішення
на підприємствах / О. М. Миронова. // Економіка і суспільство. – 2017. – С. 602–607.
2. Процак, К. В. Психологічні аспекти адаптації персоналу організації / К. В.
Процак,, Л. В. Романів. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка».
– 2016. – С. 238–243.
3. Балабанова Л. В. Управління персоналом / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. –
Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
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Сутність значення поняття рекрутингу персоналу
Ващенко В.В., к.е.н., викладач кафедри менеджменту виробничої та
невиробничої сфери Донецького державного університету управління
Valeriavasenko54@gmail.com
На сьогодні на українському ринку праці значною мірою копіюються економічні
механізми західних країн. Відповідно розширюється кількість і різновид інструментів у сфері
набору кадрів. Залучити працівників можливо як власними силами, так і за допомогою
сторонніх організацій, тому кадрові та рекрутингові агентства, трудові біржі все більше
розширюють свою діяльність. Рекрутинг нещодавно увійшов на український ринок праці та
посів на ньому чи не останнє місце. Хоча вартість послуг є значною, але результат повністю
задовольняє потребам керівників. Рекрутинг включає певні технології підбору персоналу та
обов’язкове виконання етичних принципів відносно кандидатів на роботу, замовників і колег
з рекрутингового ринку. Рекрутинг, перш ніж прийшов до певної гілки в економіці країни,
пройшов довгий шлях свого становлення.
Проблеми підбору персоналу висвітлено в багатьох джерелах, проте єдиної
точки зору щодо визначення поняття «підбір персоналу» не існує, що й обумовило
мету дослідження. Підходи до визначення поняття «підбір персоналу» наведено в
(табл. 1. ).
Таблиця 1.
Наукові трактування поняття «підбір персоналу»
Автори
Визначення
Виноградський М. Д. виконання дій служби персоналу для залучення на посаду
кандидатів, які мають якості, необхідні для роботи
процес відбору кандидатів на вакантні робочі місця, виходячи з
Єгоршин О. П.
належного резерву кадрів служби зайнятості та на підприємстві
комплекс заходів, що спрямовані на виділення осіб, які за своїми
психологічними та фізіологічними якостями, станом здоров’я
Карпов О. В.
найбільш придатні до навчання та трудової діяльності за конкретною
професією
перелік дій, спрямованих на залучення кандидатів, які мають якості,
Кібанова А. Я.
необхідні для підприємстві
система заходів, які здійснює підприємство з метою залучення
Крушельницька О. В.
працівників певної кваліфікації, кількості для досягнення своїх цілей
процес пошуку кваліфікованих спеціалістів та переконання їх
Михайлова Л. І
звернутися за роботою в організацію
Самигін С. І.
процес вивчення професійних якостей претендента
Хміль Ф. І.
процес пошуку потенціальних працівників і формування бази даних
про них для подальшого залучення на вакантні або ті, що стануть
вакантними, посади і робочі місця
Філіна Ф. М
сукупність дій, спрямованих на залучення кандидатів, які мають
професійні та кваліфікаційні якості, необхідні для досягнення цілей
підприємстві

Спільною рисою між вищезазначеними поняттями є те, що підбір персоналу
визначається як перелік дій, спрямованих на залучення необхідного кандидата для
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підприємства. Найбільш конструктивно процес підбору персоналу інтерпретують :
«Самигін С. І. та Філіна Ф. М. Самигін С. І. такий процес визначає через вивчення
якостей претендента, необхідних саме для певної посади; Філіна Ф. М., у свою чергу,
конкретизує, що якості кандидата повинні сприяти досягненню цілей підприємства».
Висновки. Узагальнюючи наукові підходи до визначення поняття рекрутинг,
можна зробити висновок, що рекрутинг – це сукупність дій, спрямованих на пошук і
визначення осіб, які за своїми професійними, психологічними та фізіологічними
якостями відповідають посаді.
Використана література:
1. Ващенко В.В. Дослідження понятійно-категоріального аппарату рекрутингу
на промислових підприємствах / В.В. Ващенко // Теоретичні і практичні аспекти
економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,
2016. – Вип. 14 – С. 282 - 285
2. Лавріненко О. В. Суспільні відносини з добору кадрів як складник предмета
галузі трудового права: дискусійні аспекти правової характеристики та механізму
їхньої реалізації // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. –2009. – №3.
– С. 174–182.

Класифікація кадрових ризиків в системі управління персоналом
Величко Я.І., асистент кафедри управління та адміністрування
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
yana0505050@gmail.com
Резніченко Л.В., магістрант 2 року навчання спеціальності «Менеджмент»
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Класифікація кадрових ризиків сприяє діагностиці ризикових ситуацій в компанії.
Вона дає можливість не тільки встановити місце кожного ризику в загальній структурі
ризиків компанії, а й вибрати найбільш дієвий метод керування ним, його мінімізації та
усунення наслідків.
В даний час існує багато підходів до класифікації кадрових ризиків [1-4], проте
вони не є повними і, відповідно, не відображають весь спектр можливих наслідків.
Оскільки кожен суб’єкт господарювання має свою специфіку, тому можливо
запропонувати лише узагальнену класифікацію ризиків за різними ознаками.
Кадровий ризик характеризується як небезпека імовірної втрати ресурсів компанії
або недоотримання доходів у порівнянні з варіантом, розрахованим на раціональне
використання людських ресурсів, в результаті можливих прорахунків і помилок в
управлінні людськими ресурсами [2].
Для будь-якої компанії дуже важливо забезпечити об'єктивне, адекватне уявлення
про сукупності кадрових ризиків, що впливають на її діяльність. Це важливо з ряду
причин. По-перше, для прийняття оптимального рішення необхідна інформація про
ризики, пов'язані з його розробкою і виконанням. По-друге, слід послабляти вплив
неповноти інформації та невизначеності шляхом розширення кола прогнозованих
керованих ризиків. І, нарешті, чітке уявлення про ризики і кадрових загрози дозволяє
визначити ефективні методи управління ризиками. Запропонована наступтака
класифікація ризиків в системі управління персоналом з різних позицій (таблиця 1).
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Таблиця 1
Класифікація ризиків СУП
Класифікаційна ознака
Можливість передбачення
і точність оцінки
Калькульованість
Ступінь керованості
Характер можливих втрат
Вид збитку від ризику
Ризики на етапах роботи з
персоналом
Характер витрат за
ризиками
Природа виникнення
Джерела виникнення
ризику (небезпеки)
Навмисність виникнення
ризику
Причина виникнення
ризику
Місце виникнення ризику
Ступінь обґрунтованості
ризику
Ступінь допустимості
(рівень втрат)
Можливість страхування
За місцем виникнення та
об’єктом впливу

Види ризиків
Прогнозовані, важко прогнозовані та не прогнозовані
Калькульовані та не калькульовані
Керовані, умовно некеровані, некеровані
Матеріальні, трудові, фінансові, втрати часу, спеціальні
втрати
Прямі втрати, непрямі втрати
Ризики набору та відбору, адаптації, навчання і розвитку,
мотивації, оцінки, контролю, ризики звільнення
При прийнятті рішення в умовах ризиків, при мінімізації
ризиків, при ліквідації наслідків прояву ризиків
Об'єктивні та суб'єктивні ризики
Економічні, політичні, технічні, екологічні, соціальні,
юридичні, інформаційні, моральні
Випадкові (ненавмисні), не випадкові (цілеспрямовані)
Ризики нелояльності, ризики взаємодії співробітників,
ризики нестачі інформації, ризики непрофесіоналізму HRменеджера, ризики, пов'язані з лідером, ризики, які
виходять від конкурентів
Зовнішні, внутрішні ризики
Обґрунтовані, необґрунтовані
Мінімальні, допустимі, критичні, катастрофічні
Ризики, які можна страхувати та ризики, які неможливо
страхувати
Ризики, що виникають в процесі управління персоналом,
ризики по відношенню до самого персоналу

Таким чином, удосконалена класифікація кадрових ризиків з використанням
системного підходу до управління персоналом, яка враховує ризики, що виникають в
процесі управління персоналом та по відношенню до самого персоналу.
Використана література:
1. Горбачова, І. Управління кадровими ризиками в умовах ринку / І. Горбачова //
Україна: аспекти праці. – 2014. – № 8. – С. 37–42.
2. Жуковська, В. Теоретичні аспекти дослідження кадрових ризиків на
підприємстві / В. Жуковська, Н. Серафим // Вісник національного університету
водного господарства та природокористування. Секція економіка. Частина і. – 2009. −
Вип. 4 (48). – С. 112–118.
3. Пахлова, О. Оцінка ризиків персоналу в умовах виробничого підприємства /
О. Пахлова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. –
Випуск 9–1. Частина 1. – С. 136–140.
4. Цветкова, І. Типологізація кадрових ризиків / І. Цветкова, Т. Барабанщикова //
Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 244. – С. 155–160.
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Використання інноваційних технологій при викладанні менеджменту та
маркетингу у фармації
Геруш О.В., к.фарм.н., доцент кафедри фармації Вищого державного
навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»
Садогурська К.В., асистент кафедри фармації Вищого державного навчального
закладу України «Буковинський державний медичний університет»
sadogurska.katya@ukr.net
Паламар А.О., к.фарм.н., асистент кафедри фармації Вищого державного
навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»
Важливою дисципліною у підготовці студентів спеціальності «Фармація» є
менеджмент та маркетинг у фармації. Суть цієї дисципліни полягає в поєднанні
теоретичних і економічних основ менеджменту та маркетингу з особливостями
фармації. Засвоївши цю дисципліну майбутній провізор отримує знання, вміння та
навички, необхідні для подальшої професійної діяльності [1, с.64]. Основним у
підготовці високопрофесійних спеціалістів фармації є системність та удосконалення.
Сучасний провізор має не лише відтворювати у професійній діяльності отримані
знання, а й нестандартно мислити та діяти творчо [2, с.15]. Навчальний процес, під час
якого відбувається формування загальних і професійних компетенцій, повинен
розкрити творчий потенціал і розвинути самостійність студента, його здатність до
самоосвіти, саморозвитку і самореалізації. Це передбачає орієнтацію на активні методи
оволодіння знаннями, розвиток творчих здібностей студента, перехід від поточного до
індивідуалізованого навчання з урахуванням потреб і можливостей особистості. У
цьому плані слід визнати, що використання інтерактивних методів є досить
перспективним [3, с.13]. Вони розвивають творче мислення, індивідуальні здібності,
дослідницькі навички студента, дозволяють готувати ініціативних фахівців,
розвивають наукову інтуїцію, творчий підхід до засвоєння знань.
Важливою сучасною проблемою педагогіки вищої медичної школи в умовах
кредитно-трансферної системи навчання залишається його інтенсифікація, передача
більшого обсягу інформації при незміненій тривалості навчання і збереженні високого
рівня якості знань [4, с. 116]. Таким чином, пріоритетним завданням викладача вищої
школи є мотивація пізнавального процесу під час навчання студентів, що спрямоване
на вирішення задач професійної підготовки майбутніх провізорів. Це можливо
отримати завдяки використанню на практичних заняттях з менеджменту та маркетингу
у фармації новітніх методів навчання. Сучасний стан розвитку фармацевтичної галузі
вимагає більш якісної підготовки спеціалістів та більш глибокого вивчення у вищій
школі такої навчальної дисципліни як «Менеджмент та маркетинг у фармації» з
використанням сучасних інтерактивних методів навчання, які передбачають
організацію і розвиток ділового спілкування викладача та студента. Застосування цих
методів можливе як під час аудиторних занять (лекція, практичне, лабораторне та
семінарське заняття), так і при виконанні індивідуальної самостійної роботи
студентами (реферати, курсові та дипломні роботи).
Традиційно практичні заняття з менеджменту та маркетингу у фармації у
студентів спеціальності «Фармація» проводяться, дотримуючись трьох послідовних
етапів: підготовчого, основного та заключного. На підготовчому етапі викладач чітко
окреслює тему заняття та мету, обґрунтовуючи її значущість у майбутній професійній
діяльності, мотивуючи студентів до її вивчення, обговорює зі студентами незрозумілі
питання, які виникли в них при вивченні даної теми і потребують додаткового
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пояснення. Основний етап передбачає формування професійних вмінь та навичок у
студентів, під час якого і використовуються інтерактивні технології навчання, зокрема,
«рольова гра» та «демонстрація». Якість навчання значною мірою залежить від
зацікавленості студентів, їх творчих здібностей, мотивації, яка стимулює їхню активну
діяльність, активізації пізнавальної та практичної діяльності учасників заняття,
необхідної організації їх навчальної співпраці та ділового спілкування. Цього можна
досягнути використовуючи інтерактивні методи навчання. На заключному етапі
практичного заняття викладач здійснює корекцію рівня професійних знань, умінь та
набутих навиків, підводить підсумки заняття, вказуючи на конкретні помилки
допущені студентами, аналізуючи їх. Задає домашнє завдання та звертає увагу на
джерела навчальної літератури, які необхідно опрацювати під час підготовки до
наступного заняття.
Висновки. Отже, застосування інтерактивних методів навчання на практичних
заняттях з менеджменту та маркетингу у фармації сприяють кращому засвоєнню знань
студентами, вони легше формулюють та висловлюють власну думку, доводять свою
точку зору, навчаються аргументувати й дискутувати, слухати інших, можуть самі
моделювати різні ситуації, збагачують власний досвід, будують відносини в групі,
уникають та при виникненні вирішують конфліктні ситуації, знаходять компроміси,
аналізують навчальну інформацію та творчо підходять до засвоєння матеріалу,
шукають спільне розв’язання проблеми, відпрацьовують навички самостійної роботи
та виконання творчих завдань.
Використана література:
1. Костиков А. Н. Андрагогические и психолого-педагогические условия
профессиональной подготовки преподавателя высшей школы к деятельности в системе
дистанционного обучения / А. Н. Костикова // Высшее образование сегодня. – 2011. –
№ 6. – С. 64–67.
2. Іова В. Ю. Інноваційні методи виховання. Навчально-методичний посібник /
В. Ю. Іова, С. В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2006. –
192с.
3. Євтушевський В. Управління інноваційним розвитком у вищих навчальних
закладах України / В. Євтушевський // Проблеми освіти. – 2008. – Вип. 54. – С. 13–19.
4. Суровцева Р. Ф. Проблема інноваційної діяльності в педагогічній теорії та
практиці / Р. Ф. Суровцева // Наука і освіта. – 2001. – № 6. – С. 116–120.

Мотивація як основний стимул для працівників аптеки
Грешко Ю.І., асистент кафедри фармації
Буковинського державного медичного університету
greshkojulia@ukr.net
На сьогодні мотивація персоналу та створення умов для її зацікавленості в
підвищенні ефективності діяльності підприємства й розвитку соціального партнерства
є головними завданнями сучасного підприємства в умовах конкурентного ринку. У
свою чергу, це дозволяє розглядати мотивацію провізорів як один з ключових факторів
ефективної фармацевтичної допомоги.
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Важливим напрямком в системі професіоналізації управління аптечного
підприємства є заходи, направлені на дослідження діяльності персоналу, а також
мотивацію і стимулювання кадрів.
Поняття мотивації трактується як одна із функцій управління. Управління
мотивацією здійснюється згідно певних правил: - позитивне підкріплення є
ефективнішим і конструктивнішим ніж негативне, особливо в довгостроковій
перспективі; - непередбачувані і нерегулярні заохочення стимулюють краще, ніж
очікувані і прогнозовані; - заохочення повинно бути конкретним і невідкладним, чим
більше часовий інтервал, тим менший ефект; - великі і поодинокі нагороди зазвичай
викликають заздрість, невеликі і часті – задоволення.
Найчастіше до елементів мотивації зараховують: зміст та умови праці, відносини
між працівниками, засоби адміністративного примусу (заборони, розпорядження),
заохочення (стимули матеріальні та нематеріальні), засоби переконання (переговори,
консультації).
При стимулюванні персоналу керівникам аптечних закладів варто дотримуватись
певних принципів:
1. Розуміння стратегії роботи і вірне інформування персоналу. Цей принцип
передбачає тісне спілкування, навчання і розуміння суті завдань, а також уміння
піднести і направити інформацію в потрібне русло.
2. Індивідуальний підхід до кожного підлеглого і дозоване управління. Тобто з
ініціативного провізора неадекватним ставленням можна зробити безініціативність, і
навпаки.
3. Постановка завдань і пріоритетів. Потрібно навчити персонал основним
прийомам роботи і її специфіці, виробити вектор розвитку персоналу. Без чітких
завдань не буде чіткого вирішення робочих питань.
4. Вірний розподіл функцій і завдань персоналу. Не потрібно ініціативного
працівника навантажувати монотонною роботою, такій людині краще делегувати деякі
повноваження.
5. Визначення рівня професіоналізму. Потрібно дозволити працівникам
самостійно оцінювати якість своєї роботи, підказуючи різні способи досягнення
бажаного результату і надаючи для цього необхідні ресурси.
6. Заохочення успіхів. Це може бути нагородження грамотою, а може бути
надбавка до зарплати.
7. Обговорення успіхів і поразок. Дати кожному співробітнику відчути, що його
думку цінують і до нього прислухаються.
8. Адекватна оцінка результатів роботи і винагорода за персональний і командний
успіх.
9. Прагнення до навчання на своєму прикладі.
10. Вміння слухати своїх підлеглих та погоджувати з ними свої рішення. Існує
думка, що мотивація в порівнянні з іншими функціями управління має вторинний
характер. Насправді вона характеризується послідовністю дій у процесі управлінської
діяльності. Вона спрямована на конкретний результат і шляхи досягнення цього
результату, а також на усунення суб’єктивних та урахування об’єктивних перешкод
при здійсненні управлінської діяльності.
Висновки.
1. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального
використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета
процесу мотивації - це отримання максимальної віддачі від використання наявних
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трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість
діяльності підприємства.
2. Мотивація сприяє як формуванню, так і досягненню суспільно значущих цілей
організації і завдяки цьому підтриманню рівноваги між економічними цілями та
суспільною відповідальністю підприємства, виконує функцію комунікації між
керівництвом, власником організації та її працівниками.
3. Стимулювання праці – один із загальних способів соціального управління,
впливу на поведінку, діяльність індивідів, соціальних груп, трудових колективів. Для
керівника є найважливішим, щоб колектив працював як єдиний злагоджений механізм
і залежатиме це лише від кваліфікованого підходу до мотивації.
Використана література:
1. Колот А. М. Мотивація персоналу / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
2. Толочко В. М., Галій Л. В., Васілін В. Ю. Дослідження організації праці
провізора аптеки // Фармацевтичний журнал. - 2007. - № 3. - С. 48–55.
3. Крушельницька О.В. Менеджмент персоналу / О.В. Крушельницька. – К.:
Знання України, 2008. – 299 с.
4. Хижняк М. В. Мотивация в менеджменте : учеб. пос. /М. В. Хижняк. Х., 2007.
– 222 с.

Сучасні підходи щодо формування соціального пакету
Драбчук Т.І., ст.викладач кафедри менеджменту в галузях АПК Сумського
національного аграрного університету,
tatjanadrubchouk@gmail.com
В нинішніх умовах для сучасних підприємств досить актуальним є розробка та
запровадження механізму збалансування цілей організації та найманих працівників.
Реальним заходом вирішення даного питання є перерозподіл загальних витрат на
персонал у бік зростання частки додаткового стимулювання, а саме: надання
працівникам соціальних пакетів, наповнення яких залежить від результатів їх праці.
Поняття «соціальний пакет» слід розуміти як надання роботодавцем працівнику
матеріальних благ понад встановлені законодавством норми або які не передбачені
законодавством, у вигляді пільг, компенсацій, привілеїв і соціальних гарантій понад
розмір належної йому основної заробітної плати.
Наповнення соціального пакета може бути дуже різноманітним. Воно залежить
від тих завдань, які прагне вирішити роботодавець за допомогою даного інструменту
мотивації, тому що соціальний пакет - це саме інструмент, який працює на підвищення
ефективності та результативності бізнесу, а аж ніяк не благодійність.
Соціальний пакет виконує принаймні три функції: гарантійну, мотиваційну та
компенсаторну. Їх реалізація має забезпечувати досягнення основної мети –
збалансування індивідуальних потреб працівника зі стратегічними силами компанії.
Цей баланс досягається за відповідності соціального пакета таким основним цілям
сторін трудових відносин: базові очікування від соціального пакета з боку працівника
та основні вимоги до соціального пакета з боку роботодавця.[1]
Нині у світовій практиці простежуються дві основні тенденції управління
соціальним пакетом. Перша пов’язана зі збільшенням частки витрат на надання
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соціальних пільг і гарантій у загальному обсязі соціальних витрат компаній та зміною
структури соціального пакета, зміщенням акцентів мотиваційних програм для
персоналу в бік підвищення цінності немонетарного регулювання, стратифікацією
системи соціальних гарантій, що стає більш гнучкою та враховує потреби різних
категорій працівників. Друга тенденція полягає у зростанні залучення працівників до
формування соціального пакета, поширенні практики дольової участі персоналу в
придбанні послуг. При цьому працівник може мірою своєї участі визначати обсяг та
якість послуг, що отримує, а ступінь участі компанії у формуванні соціального пакета
часто залежить від рівня його посади та доходу. [2]
Сучасний досвід управління персоналом пропонує нам різні підходи до
формування системи пільг і їх розподілу. Познайомимося з декількома з них.
Спочатку соціальний пакет надавався співробітникам на безальтернативній основі.
Проте з розвитком економіки розширюються і потреби співробітників, які стають настільки
різноманітними, що перед організацією постає вибір: надавати єдиний набір пільг, який
потенційно не може задовольнити всі потреби, або розширити набір пільг і потім надати
його всім співробітникам, що є дуже витратним для організації.
Однак в сучасних умовах розроблено підхід, який дозволив вирішити цю
дилему. Суть цього підходу полягає в тому, що співробітник отримує можливість
вибрати елементи соціального пакета з пропонованого організацією «меню».
З введенням гнучкої системи працівникові надається право вибору тієї системи
пільг і послуг, яка для нього більш актуальна і корисна і яка визначена роботодавцем.
Доцільність такої системи обумовлюється тим, що додаткові пільги, які надаються
працівникам підприємства, можуть користуватися у них різною популярністю і
необхідні їм в різному ступені, і, отже, з точки зору роботодавця, соціальний пакет,
нав'язаний співробітнику, може не виправдати витрачені на нього кошти.
Гнучкі програми соціальних пільг мають ряд значних переваг:
- працівники обирають пакети, які в більшій мірі задовольняють їх вимогам;
- застосування гнучких пільг допомагає організації швидко реагувати на зміни
потреб працівників;
- підвищений ступінь участі працівників і членів їх сімей сприяє більш високому
визнанню значущості пільг;
- використання гнучких планів знижує вартість введення нових пільг - вони
просто додається як елемент в список пільг, доступних для вибору, в той час як норми
вартості пакета не збільшуються;
- стримування зростання витрат: організація встановлює максимальну суму
вартості соціального пакета; працівник вибирає пільгу виходячи з цієї суми.
Незважаючи на перераховані переваги гнучкої системи формування соціального
пакета, слід зазначити і ряд її недоліків.
1. Працівник може зробити невдалий вибір і в результаті не буде мати пільг в
непередбачуваних надзвичайних ситуаціях. Гнучка система передбачає вибір з боку
співробітника, однак для того, щоб підтримати відчуття безпеки, деякі пільги можна
зафіксувати для всіх співробітників, наприклад, медичну страховку, а іншу частину
пільг співробітник вибирає сам.
2. Зростають адміністративні накладні витрати і витрати. Розробка гнучкої
системи додаткових пільг вимагає від компанії додаткових людських ресурсів і
часових ресурсів, особливо на етапі підготовки і обговорень. Однак адміністративну
роботу можна зменшити, використовуючи сучасні інформаційно-технологічні
продукти на базі корпоративних інформаційних систем.
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3. Працівники вибирають тільки ті пільги, якими вони будуть користуватися, в
результаті попит на пільгу призведе до підвищення її вартості.
При застосуванні гнучкої системи формування соціального пакета є можливим
застосування практики пайової участі персоналу в покупці послуг добровільного медичного
страхування, оплаті мобільного зв'язку, оренді житла і т. п. При цьому співробітник може
мірою своєї пайової участі визначати обсяг і якість наданих йому послуг [3]. Тобто
роботодавець може запропонувати співробітникам скористатися будь-якою з послуг на
умовах співфінансування. Наприклад, 70% витрат бере на себе роботодавець, а 30%
оплачує сам співробітник. Дана практика має явні переваги: послугу вибирають тільки
ті, хто в ній дійсно зацікавлений; послуга затребувана, що підвищує суб'єктивну
цінність соціального пакету для співробітника). В даній ситуації дуже важливо
грамотно обґрунтувати дане рішення, щоб співробітники правильно розуміли ідею
співфінансування, а не думали, що компанія просто вирішила заощадити.
Висновки. Таким чином, перетворення системи соціальних пільг і гарантій в
інструмент залучення, управління мотивацією і формування лояльності співробітників
має позитивне значення для внутрішньої стабільності і зовнішньої привабливості
організації як роботодавця. Для того, щоб соціальний пакет реально впливав на
ефективність бізнесу, важливо, щоб керівництво підприємства ставилося до його
формування і витрат на нього як до довгострокової інвестиції в персонал. Тільки тоді
ці зусилля і кошти принесуть реальну вигоду для підприємства, а не будуть простою
формальністю, даниною моді. Можна вважати, що наявність соціального пакету своєрідний знак якості підприємства, що говорить про рівень його добробуту, турботі
про власний імідж, орієнтованої на персонал корпоративній культурі.
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Сучасний погляд на роль ефективного управління персоналом організації
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Розвиток ринкових відносин та пошук шляхів виходу економіки України на
конкурентоздатні рубежі, зумовлює активізацію діяльності організацій щодо
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посилення продуктивності використання людських ресурсів. Основою будь-якого
процесу є персонал організації, оскільки саме працівники ініціюють нові ідеї,
реалізовують проекти та здійснюють контроль за їх виконанням. Зважаючи на це,
постають нові вимоги як до управлінських працівників , так і до процесу управління
персоналом зокрема.
Управління персоналом можна охарактеризувати як систему, сукупність
взаємопов’язаних елементів, в яку входять об’єкт та суб’єкт управління, між якими
існують організаційні та управлінські відносини, а також функції управління, що
реалізуються через систему відповідних методів та елементі [1, с. 43-45 ].
Ефективне управління персоналом вимагає врахування завдань організації на
різних етапах її життєвого циклу та адаптації до визначеної кількості матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів. З цієї позиції управління персоналом можна
інтерпретувати як спосіб досягнення рівноваги між цілями організації, окремих
працівників та суспільства загалом.
Згідно з підходом М.Д. Виноградського управління персоналом – це діяльність
організації, спрямована на ефективне використання людей (персоналу) для досягнення
цілей як організації, так і індивідуальних (особистих) [2,с. 502].
Фахівці-практики у сфері HR-менеджменту стверджують, що управління
персоналом – це сукупність принципів, методів та засобів цілеспрямованого впливу на
працівників підприємства для активізації їх інтелектуальних та фізичних здібностей у
процесі виконання трудових функцій для досягнення цілей організації [3].
Управління персоналом є цілісною системою, яка поєднує об’єкт і суб’єкт, а
також функції управління, що реалізуються застосуванням певних методів та
інструментів.
Кожна організація, яка прагне вижити в умовах жорсткої конкуренції, повинна
постійно шукати шляхи удосконалення своєї діяльності. У такій ситуації слід
приділяти увагу раціональному використанню усіх видів наявних ресурсів. Одним із
найважливіших серед всіх ресурсів є персонал організації, зі своїми навичками,
вміннями, кваліфікацією та ідеями. Постійний розвиток персоналу, пошук нових
підходів до управління ним, є необхідними атрибутами успішного функціонування
організації.
В підтвердження цього припущення виступають результати анкетування, яке
було проведене компанією Kalchas Group серед виконавчих директорів 100 провідних
компаній США та Великої Британії. Вони визначили, що серед десяти найбільш
важливих питань управління організацією в сучасних умовах господарювання перше
місце посідає управління персоналом [4, с. 240 ].
В період загострення глобальної конкуренції, власники компаній та управлінці
вищої ланки, вважають що саме трудові ресурси є найбільш коштовним капіталом,
яким володіє підприємство. Підтвердженням цьому є той факт, що у передових
корпораціях Японії, що мають зараз ефективне управління персоналом, перше місце в
системі цілей менеджменту відводиться розвитку людських ресурсів (так відповіли
85,3% з 1 200 опитаних менеджерів), потім у міру спадання – розвитку ринків збуту
(72,8%), створенню нових продуктів і послуг (63,8%), зміцненню фінансової структури
(59%), опорі на нові продукти (45%), нові технології, інтенсифікації НДДКР (43,1%),
стабілізація трудових відносин (36,2%), підтримці дружніх компаній (32,9%),
спрощенню організаційної структури (29,7%), просуванню на зовнішні ринки (19,4%)
[5, с. 48].
В Україні управлінню персоналом значна увага приділяється більше на
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теоретичному рівні. Управління персоналом становить комплексну, прикладну науку і
сферу практичної діяльності щодо розробки і впровадження організаційноекономічних, адміністративно-управлінських, правових і особистісних факторів,
способів, методів впливу на персонал підприємств для підвищення ефективності
діяльності останніх.
Знання й уміння в області роботи з персоналом, як правило, відсутні й у
більшості підприємців і керівників, що знижує в цілому ефективність управління. В
практичній діяльності, кадрові служби недостатньо впроваджують наукові методи
оцінки, розстановки і підготовки персоналу із використанням результатів
соціологічних і психологічних досліджень.
Визначення ефективності управління персоналом може виступати могутнім
важелем росту результативності всього управлінського процесу. Для цього необхідно
знати, як воно повинно здійснюватися, у якому співвідношенні знаходиться з іншими
етапами управлінського циклу [6, с. 261].
Сьогодні, немає єдиного підходу до виміру ефективності управління
персоналом. Складність полягає в тому, що процес трудової діяльності персоналу і
управління в тому числі, тісно пов’язані з виробничим процесом і його кінцевими
результатами, соціальною діяльністю суспільства, економічним розвитком організації.
На даний час в Україні створення системи і зміна методів управління пов’язані з
безперервним науковим пошуком оптимального розв’язання складних економічних та
соціально-політичних проблем. У сучасному суспільстві загальний рівень розвитку й
доступності досягнень техніки і технології настільки високий, що тільки за їхній
рахунок виграти в конкурентній боротьбі на ринку неможливо. Необхідним є
використання більш могутнього, перспективного й ефективного ресурсу, яким може
бути тільки людина з її творчим і фізичним потенціалом, здатністю до саморозвитку.
Саме тому напрацювання компетенцій, зокрема емоційного інтелекту,
креативного мислення працівників сучасних організацій є одним із ефективних шляхів
управління персоналом.
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У сучасній літературі є чимало публікацій з теорії мотивації і лояльності
персоналу [1-3], однак вони не роз’яснюють питань мотивації на дотримання галузевих
правил GMP і не полегшують завдання керівників фармацевтичних компаній при
створенні системи якості по цих стандартах. Правила GMP не є точною наукою з
набором однозначних вимог і теоретичних роз’яснень. Це більше філософія, мислення
і корпоративна культура компанії. Звідси і основні проблеми [2]:
 дотримуватися «незрозумілої» філософії психологічно готовий не кожний,
тим більше коли не дуже зрозумілі ті або інші положення GMP;
 в психології керівників структурних підрозділів і менеджерів вищої ланки є
тенденція до перебільшення «паперової роботи»;
 топ-менеджери і визнані професіонали не завжди готові до визнання помилок
і строгої дисципліни.
Одне з головних завдань керівника – мотивувати підлеглих, кожному з яких
необхідне щось своє.
У різних країнах застосовуються різні методи мотивації і стимулювання
персоналу [3]. В Японії, наприклад, в основі мотивації, лежить ієрархія рангів. В
Америці обгрунтування стратегічних і тактичних цілей організації. Але якщо потрібно
перейти від звичайного розуміння, що відбувається, до ефективних управлінських дій,
то без застосування мотивації і стимулювання персоналу просто не обійтися. Існує
кілька типів мотивації і стимулювання персоналу:
–
активаційна мотивація. Така мотивація змушує думати, що кожна людина
хоче і прагне стати на шлях найменшого опору;
–
спонукальна мотивація. Деякі люди прагнуть до перемоги і успіху, тому
що неспроможність і невміння викликають осуд. Два цих прагнення – це дві сторони
однієї медалі і обидві вони є мотивуючими.
Так, у випадку з фармацевтичною компанією керівник чекає від підлеглих
дотримання правил GMP. Для нього ідеально мотивований працівник – це той, хто:
 підтримує основні цілі компанії, в якій працює;
 розуміє, що, припустившись помилок або порушуючи інструкції і стандартні
операційні процедури, він може завдати значної шкоди споживачеві, заподіяти
серйозні неприємності собі і своїм колегам;
 сприяє розробці і актуалізації документації системи якості;
 точно дотримується затвердженого ходу робіт, санітарних і гігієнічних
вимог;
 реєструє будь-які відхилення, добровільно інформує про помилки;
 допомагає боротися з опором колег і нових працівників;
 бачить свою роботу як частину всіх робіт, що пов’язані з якістю, впливають
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на відповідність, безпеку і ефективність продукції, яка випускається.
Досить складно однозначно визначити, яка мотивація буде більш дієвою –
матеріальна або нематеріальна. Правильна і прозора преміальна система, що доповнює
постійно оновлюваний набір нематеріальних мотивуючих чинників, стає потужним
інструментом, який націлює співробітника на кінцевий результат, – випуск продукції у
повній відповідності до вимог GMP.
В GMP існує ряд положень, належне виконання яких можна забезпечити,
використовуючи тільки методи нематеріальної мотивації. До таких положень можуть
бути віднесені:
 дотримання гігієнічних вимог у виробничих і складських зонах;
 регулярний прийом душу;
 ведення здорового способу життя;
 добровільне інформування керівника про підозру на наявність інфекційних
захворювань у себе і своїх близьких;
 добровільна відмова від куріння і тому подібне.
Кількість варіантів нематеріальної мотивації практично не обмежена. Велику
роль у виборі способу мотивації грає безпосередній керівник, оскільки він краще знає
кожного працівника, його цінності. Наприклад, для виконання GMP в частині
санітарно-гігієнічних
вимог
на
фармацевтичних
підприємствах
можуть
застосовуватися наступні елементи мотивації:
 навчання через переконання;
 роз’яснення доступною мовою наслідків порушень для компанії (а відповідно,
для благополуччя і стабільності роботи самого співробітника);
 підписання працівником гігієнічного зобов’язання при прийомі на роботу (із
згодою на звільнення за критичні порушення);
 виховання у працівника неприязні до антисанітарії, паразитів, гризунів;
 забезпечення ефективного (строгого, принципового) санітарного контролю на
виробництві;
 дисциплінарні покарання при виявленні порушень, пов’язаних з гігієною;
 опитування думки працівників про можливі поліпшення санітарно-побутових
приміщень, конструкцію технологічного одягу і тому подібне.
Іншим важливим елементом нематеріальної мотивації персоналу на дотримання
GMP можна вважати делегування повноважень. Досвід, отриманий при виконанні ряду
консалтингових проектів у фармкомпаніях, показує, що передача підлеглим
додаткових владних повноважень дозволяє домагатися значного підвищення
продуктивності праці.
Наприклад, одним з проблемних питань при впровадженні GMP є необхідність
розробки великої кількості документів, що містять детальні описи дій, які необхідно
виконати. За допомогою оцінки ризиків методом їх ранжирування і фільтрації всі
документи системи якості можна розділити на групи за ступенем критичності і
делегувати повноваження з їх погодження і затвердження персоналом. Таке
делегування дозволить зменшити навантаження на основний персонал і виключить
пов’язані з цим конфлікти, підвищить відповідальність співробітників за документи,
що розробляються, і викличе у них відчуття причетності до системи управління
підприємством.
Для керівників, які відповідають за дотримання принципів GMP, дуже важливо
вміти розпізнавати потреби працівників і адекватно управляти ними. З розвитком
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особи працівника розширюються його потенційні можливості, зростає потреба в
самовираженні. Аби працівники були задоволені і продуктивні в різних ситуаціях,
менеджери повинні правильно комбінувати методи мотивації і винагороди. При цьому
важливо, щоб менеджери вищої ланки були чесними перед собою: оцінювали своє
відношення і готовність беззаперечно дотримуватися всіх без виключення принципів
GMP. Лише після того, як буде знайдена ефективна мотивація для власника і вищого
менеджменту, можна переходити до розробки способів мотивації для всього
персоналу.
Отже, процес мотивації персоналу є безмежним та життєво необхідним. Серед
безлічі методів керівникам необхідно обрати саме ті, що будуть сприяти
впровадженню вимог GMP на вітчизняних фармацевтичних підприємствах.
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Мотивація персоналу як засіб досягнення високих економічних результатів
підприємства
Іванов І.Ю., здобувач вищої освіти 2 курсу ННІ економіки, оподаткування та
митної справи
Науковий керівник: Попович Л.О., асистент Університет державної фіскальної
служби України
ioan.ivanov.ioan@gmail.com
Сьогодні, мотивація персоналу, є основним засобом забезпечення оптимального
використання ресурсів та заохочення персоналу до продуктивної праці. Головною
метою мотивації є отримання максимальної віддачі від персоналу за рахунок його
заохочення та винагородження, при цьому мова йде про підвищення загальної
ефективності та прибутковості діючого підприємства.
Проблематику мотивування праці персоналу підприємств досліджено у працях
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Значний внесок у розвиток теорії та практики
мотивації трудової діяльності зробили такі вчені, як А. Сміт, Ф. Тейлор, Е. Мейо, І.
Буянова, А. Рандіна.
Термін «мотивація» тісно пов’язаний з проблемою управління персоналом. Нові
економічні відношення встановлюють нові вимоги до працівників. Це є прийом на
роботу робітників, а також формування нового досвіду, запозиченого в іноземних
компаніях щодо мотивації кадрів.
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Зважаючи на нинішню ситуацію, основним критерієм мотивації для працівників
є отримання гарантованої заробітної плати. Водночас на ринку праці з’являються
працівники, що володіють достатнім професіоналізмом і новою трудовою свідомості,
тобто люди з гарною моральною основою і розумінням праці.
Мотивація персоналу – це отримання максимально корисного ефекту від праці,
при цьому відбувається підвищення загальної ефективності підприємства та
збільшення його прибутковості. Для запровадження мотивації на підприємстві
потрібно усвідомити, що саме спонукає працівника до праці, та розуміти, як
направляти їх у русло для досягнення поставлених цілей[1].
На сучасних підприємствах мотивуюча сила заробітку зростатиме, якщо
керівник буде створювати сприятливі умови для роботи. А саме:
1. покращення трудової дисципліни та організації праці, нормування праці через
своєчасність та виваженість перегляду виробничих норм та нормативів;
2. зміну структури коштів і витрат виробництва через запровадження режиму
підвищеної економії та ресурсозберігаючих технологій на користь оплати живої праці;
3. підвищення трудової кваліфікації працівників;
4. гнучке використання: надбавок за складність і напруженість праці, премій за
економію ресурсів, інновації та раціоналізаторство;
5. введення показників залежності розмірів заробітної плати від оцінки
особистого внеску та ділових якостей конкретного працівника (коефіцієнтів трудової
участі) тощо[3].
Також варто зазначити, що існують зарубіжні моделі мотивації праці, що
дозволяють підприємствам досягнути ефективних результатів.
За японською моделлю, система стимулювання персоналу є досить гнучкою.
Вона ґрунтується на трьох чинниках: вік, стаж та кваліфікація працівника.
У практиці американських фірм «Форд», «Дженерал Моторс» та інших
використовуються різні методи мотивації і гуманізації персоналу. Багато з них
пов’язанні з матеріальним заохоченням. Часто застосовують так звані аналітичні
системи заробітної праці, особливість яких – диференціальна оцінка в балах ступеня
складності виконуваної роботи з урахуванням кваліфікації виконавців, фізичних
зусиль, умов праці тощо. При цьому змінна частина заробітної плати, яка виступає як
нагорода за підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, економія
сировини досягає 1/3 зарплати.
Для англійської моделі характерними є дві форми оплати праці: грошова та
акціонерна, тобто у вигляді акцій. Працівник може також вкласти свої власні кошти в
акції, облігації чи інші цінні папери компанії і щомісячно окрім заробітної плати
отримувати дивіденди чи відсотки[2].
Проаналізувавши відомі зарубіжні моделі мотивації, можна побачити, що вони
мають як спільне, так і відмінне. Головна спільна риса полягає в тому, що вони є
досить ефективними, про що свідчить стан економіки країн, де вони запроваджені.
Українським підприємствам одну з вище вказаних моделей скопіювати повністю
неможливо. Їхнє впровадження залежить від економічної ситуації в країні, фінансових
можливостей підприємства та інше.
Мотивація персоналу є вагомим фактором в управлінні працівників
підприємства. Сучасні українські компанії використовують не досить ефективні
методи, тому їм варто запозичити досвід в іноземних компаній. Система мотивації
персоналу має бути гнучкою. На вплив зовнішніх факторів керівники повинні
реагувати вчасно і приймати ефективні рішення, пов’язані з адаптацією підприємства
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для подальшого функціонування.. Зацікавленості працівників в ефективній роботі
підприємства можна досягти через впровадження системи мотивації персоналу.
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Правильно підібрана мотивація праці є важливим кроком до досягнення високих
результатів всього підприємства. Тому важливо шукати її вдосконалення спираючись
на потреби працівників, а також на набутий досвід як вітчизняний, так і зарубіжних
систем мотивації працівників. Мотивація праці працівників в сьогоднішніх ринкових
умовах є однією з найактуальніших проблем.
Широко у своїх працях висвітлюють поняття та значення мотивації, такі вчені
як: Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Завадський Й. С., Грифін Р., Яцура В., Черкасов В. В.
та ін.
На основі дослідження теоретичних основ та аналізу стану мотивації персоналу
на конкретному підприємстві були проведені пошуки шляхів вдосконалення мотивації
персоналу на основі його оцінки на ВАТ «Новоіванівського цукрового заводу».
Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна
діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб [3]. Мотивація
є однією із складових трудових відносин. Мотивація допомагає досягати як цілей
окремого працівника, так і підприємства в цілому.
Мотивація є однією з провідних функцій управління, оскільки досягнення
основної мети залежить від злагодженості роботи людей. Кожен ефективний керівник
намагається переконати працівників працювати краще, створити у них внутрішні
спонуки до активної трудової діяльності, підтримувати зацікавленість у праці,
ініціювати переживання задоволення від отриманих результатів. Проте, на практиці
часто спостерігається картина невмілого застосування системи мотивації, і як
результат висока плинність кадрів, низькі результати діяльності. Варто застосовувати
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не лише матеріальну мотивацію, а й моральну. Котра в деяких випадках є більш
дієвою, та раціональною в порівнянні з грошовою винагородою за виконану роботу.
Будь-якi мотивувальні впливи пoвиннi бути ретельнo продумані та спiввiднесенi
з кoнкретнoю ситуацiєю й oсoбистiстю працiвника. Упрoваджуючи систему мoтивацiї,
застoсoвують метoди зoвнiшньoї мoтивацiї, завдання якoї – рoзвинути внутрiшню
мoтивацiю працiвника. Цьoгo мoжна дoсягнути завдяки регулярнiй oцiнцi її впливу.
Досліджуючи проблеми мотивації персоналу на ВАТ «Новоіванівський
цукровий завод», ми виявили необхідність впровадження модернізованої системи
мотивації. У кoжнiй вiкoвiй категoрiї працiвникiв свoї пoгляди на життя, свiй життєвий
дoсвiд. Тoму, в сучасних умoвах, треба змінювати мoтивацiйну пoведiнку залежнo вiд
вiку працiвника. Це питання oсoбливo актуальне для ВАТ «Новоіванівський цукровий
завод», адже серед працiвникiв є представники всiх мoжливих вiкoвих та oсвiтньoквалiфiкацiйних груп.
Серед найважливiших чинникiв мoтивiв персoналу неoбхiднo видiлити:
зарoбiтну плату, перспективи кар’єрнoгo рoсту, ставлення керiвництва, сoцiальнoпсихoлoгiчний клiмат у кoлективi, пiдвищення квалiфiкацiї, сoцiальнi пiльги. Якщo
брати дo уваги важливiсть кoжнoгo чинника oкремo, тo мoжна oтримати такі
результати. Для мoлoдих людей мoтивацiя має найменше значення, оскільки їхнiй
трудoвий та кар’єрний шлях тiльки рoзпoчинається i є надiя, щo мoтивацiйнi фактoри
для них матимуть бiльше значення в майбутньoму. Для працiвникiв старшoї вiкoвoї
категoрiї важливим є сам факт, щo їхня праця дoсi ще пoтрiбна.
Керiвництву пoтрiбнo звертати oсoбливу увагу на зарплатню працівників. Саме
грошова винагoрoда є базoю для задoвoлення oснoвних пoтреб людини. Звiдси
виснoвoк: щo вищий її рівень, то бiльше задoвoлений персонал і буде працювати
продуктивніше. Зарoбiтна плата має найбiльше значення для мoлoдих працiвникiв.
Вона є базою мотивації для молоді.Для категoрiї працiвникiв старшoгo вiку рoзмiр
зарплатнi має найменше значення. Зi збільшенням вiку зрoстає значення таких
чинникiв, як ставлення керiвництва та сoцiальнo-психoлoгiчний клiмат у кoлективi.
Люди бiльше цiнують спoкiй, дoбрoзичливiсть та стабільність [1].
Значний вплив має і нематеріальна мотивація така як різноманітні сoцiальнi
пільги і підвищення кваліфікації, яке є актуальним особливо для молодих людей, які
прагнуть розвивати свої уміння. Сoцiальнi пiльги, що являють сoбoю дoдаткoвi блага,
які oдержують працівники вiд пiдприємства, пiдвищують їхнiй дoбрoбут i якiсть
трудoвoгo життя. Для досліджуваного підприємства в якості даного виду мотивації
можна впровадити безкоштовне харчування в їдальні, підвіз працівників до роботи з
інших населених пунктів, знижки на продукцію підприємства, дoплати (дo пенсiї, за
вислугу рoкiв, за пiдгoтoвку стажерiв тoщo). Сoцiальнi пiльги найбiльше впливають на
працiвникiв середньoгo вiку, дещo менше значення мають для персoналу старшoгo
вiку, а на мoлoдих працiвникiв впливають найменше. Цей фактoр має надзвичайнo
важливе значення для ВАТ «Новоіванівський цукровий завод» через те, щo бiльшiсть
його працівників середньoгo та старшoгo вiку i саме завдяки використанню
рiзнoманiтних сoцiальних пiльг мoжна добитись максимального результату. Такий
пiдхiд дoзвoлить максимальнo спoнукати людей дo працi, витрачаючи мiнiмум
ресурсiв.
Висновки. Таким чином керівництву підприємства потрібно звертати увагу на всі
вище перераховані фактори, вміти поєднувати як матеріальну, так і нематеріальну
мотивацію в одну загальну ефективну мотивацію праці. Адже створення сприятливих умов
праці забезпечує збереження високої працездатності і здоров’я працівників, сприяє
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підвищенню ефективності праці. Впровадження в життя заходів по вдосконаленню системи
мотивації на підприємстві дозволить йому вийти на якісно новий рівень діяльності, в основі
якої лежить задоволення потреб споживачів і як наслідок ведення прибуткового бізнесу.
Використана література:
1. Божовська М.Б. Проблема мотивації праці персоналу на підприємствах
та шляхи її вирішення
[Електроний ресурс]
– Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/4_SND_2011/Istoria/3_78070.doc.htm
2. Зеленько Г. І. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу
підприємства / Г. І. Зеленько, Л. Ю. Ганжурова // Економічні науки. – 2015. – № 7. – С.
46–49.
3. Лебедь Т.В. Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту
організацій / Т.В. Лебедь // Молодий вчений. – 2016. - №11. – С. 65-68.
4. Чернишова А.В. Мотивація та стимулювання праці в системі управління
персоналом підприємства / А.В. Чернишова // Молодий вчений. – 2016. - № 6. – С. 141145.

Індивідуальний опір організаційним змінам: причини та наслідки
Ізюмцева Н.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та соціальногуманітарних дисциплін Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «УБС»
diknat1972@gmail.com
Сергєєва М.М., здобувач вищої освіти 5 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «УБС»
mariya_serheyeva@ukr.net
Стрімкий розвиток НТП, трансформація соціально-економічних відносин,
світова глобалізація, політичні події та інші явища і процеси зумовлюють необхідність
організаційних змін. Такі зміни сприймаються індивідами не завжди позитивно, що
сприяє формуванню опору змінами і ускладнює їх реалізацію. Саме тому розуміння
причин виникнення опору змінам має на сьогодні високу наукову та практичну
цінність.
Управлінню організаційними змінами присвячено праці багатьох сучасних
менеджерів, таких як І. Адізес, П.Ф.Друкер, Дж. Дак, Д.Коттер, П.Сенге, Г.Мінтцберг
та ін.
І.А. Дмитрієв та Н.М. Курилова у власній науковій статті акцентували свою
увагу на тому, що управління змінами – це «зведення до мінімуму опору
організаційним змінам за рахунок залучення ключових учасників і зацікавлених
сторін» [1, с. 102]. Даний вислів вітчизняних науковців лише доводить актуальність
даного питання.
На думку Шевченко І.Б., організаційні зміни: «це впровадження нових форм та
методів управління організацією, що адекватні змінам внутрішнього та зовнішнього
середовища, супроводжуються порушенням застарілих норм, цінностей, правил
поведінки та методів роботи працівників, та дозволяють не тільки уникнути кризових
явищ в компанії, але сприяють розвитку та її довготривалій конкурентоспроможності»
[2, с. 78].
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Індивідуальний опір організаційним змінам досить поширене явище, він може
бути:
1.
Активним:
 критика змін, висловлювання з приводу змін;
 бойкотування впроваджуваних змін, страйк.
2.
Пасивним:
 виконання роботи за старими способами/методами;
 уповільнення темпів роботи;
 погіршення психологічного клімату в колективі, виникнення конфліктів;
 звільнення.
Незважаючи на те, яким є опір активним чи пасивним, менеджерам слід його
сприймати як проблему, яку слід вирішити. Найчастіше менеджери навіть не знають
про причини опору і це може стати великою проблемою на шляху впровадження змін.
У літературі існують різні думки про причини виникнення опору серед персоналу,
однак цілісного сприйняття даного питання не створено. Нами було проаналізовано
класифікацію причин опору за Коттером і Шлезінгером, а також список гіпотез під
назвою «Тридцять три гіпотези Джеймса Тула: чому люди опираються змінам» [2, с.
110-111] і на основі них, ми спробували класифікувати фактори опору за наступними
групами, представленими в таблиці 1.
Таблиця 1
Класифікація факторів індивідуального опору
Групи

Фактори
 життєвий досвід;
 особисті якості: нерозуміння, брак довіри, страх перед невідомим,
невпевненість у власних силах, тип темпераменту, песимізм тощо;
1.Психологічні
 відчуття загрози своєї захищеності;
 вік – чим людина доросліша, тим більший у неї страх перед незвіданим.
Людині більш старшого віку досить важко змінитись і звикнути до змін.
 менталітет;
 оточення та групові норми;
2.Соціальні
 соціальний статус;
 субкультура окремих соціальних груп, до якої може відноситись індивід.
 організація процесу змін. Зокрема це відноситься до помилок, які
допускають керівники в процесі проведення змін. Найчастіше керівництво
не доводить до відома працівників про те, що відбудуться зміни. Це
3.Організаційні породжує розповсюдження в колективі пліток через які людина відчуває
певне напруження / дискомфорт і робота організації на певний час
паралізується;
 зміна умов праці: нове місце роботи, переїзд.
4.Професійні
 зміна обов’язків працівника.
 зміна оплати праці;
 нестача фінансування змін, що приводить до боротьби між відділами чи
5.Економічні
особами за прихильність зі сторони менеджера, що відповідає за
фінансування. Таким чином дана боротьба/суперництво може призвести
до стресової ситуації і посиленню опору до змін.

Опір організаційним змінам, шкодить не тільки організації, але і людині.
Наслідки до яких призводить опір згруповано і представлено (таблиця).
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Висновки. Організаційні зміни необхідні для підтримки іміджу, ділової
репутації, підвищення конкурентоспроможності і успішного розвитку організації. Опір
змінам – це звичайна реакція персоналу на будь-які перетворення. Основними
причинами опору є психологічні фактори: звичка до існуючого способу діяльності,
страх непередбачуваності, загроза безпеки, недовіра керівникам, стомленість,
негативний життєвий досвід тощо. Вивчення природи виникнення опору дозволить
менеджерам сформувати ефективну систему управління змінами і систему заходів
подолання опору змінам в організації.
Таблиця 2
Негативні наслідки опору організаційним змінам
Для організації

Для людини
Перш
за
все це негативні
 провал змін;
психологічні
наслідки:
 збільшення напруги в колективі;
 втрата іміджу та ділової репутації організації і як  стрес;
 почуття неспокою;
наслідок, зниження її конкурентоздатності на ринку;
 зменшення ефективності використання основних засобів,  моральне напруження;
 погіршення самооцінки
через причини збільшення напруги серед працівників;
 збільшення часу на проведення змін, збільшення затрат тощо
ресурсів на їх проведення.

Використана література:
1. Дмитрієв І.А. Визначення поняття управління змінами, як основної складової
діяльності сучасного підприємства [Електронний ресурс] / І.А. Дмитрієв, Н.М.
Курилова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2013. – №1. – С. 102–
106. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/piprp_2013_1_20.pdf
2. Шевченко І.Б. Управління змінами: Навч. посібник для студентів вищих
навчальних закладів / І.Б.Шевченко – [електронний ресурс] - Київ: НТУУ «КПІ»
Політехніка, 2015. – 231 с.

Вдосконалення систем формування персоналу регіональних структур в
умовах нестабільних економічних
стосунків перехідного періоду України до ринку
Касатонова І.А., к.е.н., доцент кафедри управління та адміністрування
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
kasatonova82@gmail.com
Бондаренко А.В., здобувач вищої освіти 4 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
В умовах переходу української економіки на ринкові стосунки, її інтеграції у
світову економічну систему на формування організаційних структур все більше
починають впливати нові чинники, пов'язані з необхідністю засвоєння теорії і практики
управління виробництвом в промислово розвинених країнах, переходом до
економічних способів керівництва, суттєвої перебудови всього господарського
механізму. Найбільш важливим є перехід основних ланок управління народним
господарством до самостійної розробки планів розвитку, що вимагає формування
високоефективного персоналу[1, с. 156].
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Сучасні умови вимагaють радикального покращення усієї діяльностi з
управління людcькими ресурсами, яка пoлягає у відходу від звичних уявлень про
документальнi форми кадровoї роботи і перехід до комплекснoго, системного
формування і прoведення ефективної кадровoї полiтики в масштабі пiдприємств. Усі ці
аспекти ведуть до пoяви у сфері управлінської працiнової професії – менеджера по
кадрaх, тобтo професійного керiвника по робoті з персoналом. Питання його
професiйної підготовки і забезпечення безперервної oсвіти постали у сучасних умовах
найгостріше[2,с. 234]. Управлiння персоналом в сучасних умoвах включає декiлька
взаємопов'язаних етапів (рис. 1).

Рис 1. Управлiння персоналом в сучасних умoвах
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Реалізація сучасного курсу на проведення суттєвої економічної реформи і
активної соціальної політики, на демократизацію суспільства в цілому в період
переходу до ринкові відносини також пов'язана з підвищенням ролі людського
фактору. Тому особливу значимiсть в справжніх умoвах набувають питання робoти з
персоналом, який і складaє людський чинник рoзвитку громaдського виробництва.
Навчaння керівників основам кадрової полiтики, включення в програми їх
підготовки і зміцнення престижу кадрoвих служб і нарешті – підвищенню
ефективностi використання людськoго фактору на виробництві.
Тому виникaє необхiдність розробки ряду оргaнізаційних, правoвих,
еконoмічних, соціальних і психологічних проблем поліпшення діяльності кадрoвих
служб і організації менеджменту персоналу, рішення яких пов'язaне з діагностикою
професiйно важливих якостей учасників виробництва, пiдвищенням рівня їх
професіoналізму. Виходячи з цього осoбливо актуaльною єрозрoбка нового науковогo
напряму – основи кадровогo менеджменту, щo забезпечує комплексний пiдхід до
рішення питаньоптимальнoго використання персoналу в рiзних галузях виробництвa.
Використана література:
1. Щекин Г.Е. Профессия: менеджер по кадрам / Г.Е. Щекин. – М., 1993.
2. Смирнов Б.М. Кадровые нововведения в системе управления персоналом /
Б.М. Смирнов - М.: ГАУ, 1996.
3. Вступ в кадровий менеджмент [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://library.if.ua/book/147/9747.html

Фактори впливу на трудовий потенціал підприємства
Касатонова І.А., к.е.н., доцент кафедри управління та адміністрування
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
kasatonova82@gmail.com
Гужва Д.В., здобувач вищої освіти 6 курсу спеціальності «Менеджмент
організацій» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Здатність робітника до праці реалізується в певних технічних, економічних,
організаційних, соціальних та інших умовах і від цього залежить результат його праці.
Таким чином, зміст трудового потенціалу розкриває, з одного боку, можливості участі
працівника (або всіх членів колективу підприємства) у суспільно корисній діяльності
як специфічного виробничого ресурсу, а з іншого – характеристику якостей
працівників, що відображають ступінь розвитку їх здатностей, підготовленості до
виконання робіт певного виду та якості, ставлення до праці, можливості та бажання
працювати з повною віддачею сил.
Процеси, що відбуваються в сучасній економіці, постійно формують нові
специфічні вимоги до якості трудового ресурсу. Тому саме трудовий потенціал
визначає конкурентоспроможність працівника на ринку праці, характеризує його
відповідність вимогам виробництва. Аналогічно і трудовий потенціал фірми є
запорукою успіху в конкурентній боротьбі, і володіння нації високим трудовим
потенціалом дозволяє їй займати лідируючу позицію у світовому розвитку.
Трудовий потенціал є стратегічним ресурсом працівника, підприємства,
держави. Тому саме проблемам ефективного відтворення та використання трудового
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потенціалу надається особливе значення в ряді нормативно-правових актів, як-то: Указ
Президента України “ Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні
на період до 2010 року ” та Загальнодержавній цільовій соціальній програми
збереження та розвитку трудового потенціалу України в період до 2017 року [1, 2].
Трудовий потенціал підприємства – це сукупність існуючих, тих, що
розвиваються та потенційних можливостей працівників конкретного підприємства з
реалізації їх кількісних та якісних характеристик, що функціонують під впливом
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, і є складовою частиною трудового
потенціалу регіону та держави.
Звичайно, що одні фактори прямо впливають на трудовий потенціал
конкретного підприємства, а інші – опосередковано. Наприклад, зайнятість і безробіття
безпосередньо впливатимуть на формування трудового потенціалу підприємства.
Пояснити механізм цього впливу можна таким чином: при відносно повній зайнятості
пропозиції робочої сили на ринку праці буде набагато меншою, ніж попит на неї.
Це може ускладнити вирішення завдання забезпечення підприємства
необхідними трудовими ресурсами у випадку його розширення завдяки створенню
нових структурних одиниць або повної заміни технологічної лінії при переході на
виробництво нових виробів.
Значне зменшення обсягів виробництва в країні або регіоні зумовлює
погіршення економічного становища та активізацію трудових міграційних процесів,
тобто переміщення трудових ресурсів в інші країни або регіони в пошуках роботи, що
нерідко відбувається одночасно зі зміною їх місця проживання та їх сімей. Внаслідок
трудової міграції в регіонах з низьким економічним розвитком (депресивних регіонах)
чи в екологічно неблагополучних виникає дефіцит робочої сили. Як наслідок,
стримуються процеси розвитку трудового потенціалу як на рівні регіону, так і на рівні
окремого підприємства. В такій ситуації маємо справу з непрямим впливом
економічного фактора на трудовий потенціал.
Соціальні фактори зовнішнього середовища проявляють себе перш за все під
дією економічних і політико-правових факторів. Темпи економічного розвитку
держави впливають на формування вартості робочої сили, рівень заробітної плати,
доходи населення, рівень життя, стан здоров’я тощо.
До найсуттєвіших демографічних факторів, що мають вплив на трудовий
потенціал підприємства, належать: чисельність населення країни (регіону), його
статевовікова структура, темпи природного приросту населення, середня тривалість
життя тощо.
Дія екологічних факторів особливо відчутна в регіонах, де розміщенні
підприємства із шкідливими виробництвами, що призводять до забруднення
навколишнього середовища. Внаслідок таких процесів різко погіршується компонента
здоров’я трудового потенціалу на рівні конкретного підприємства, тому що на заміну
працівникам, що звільнилися у зв’язку з виходом на пенсію, приходять молоді
спеціалісти вже з низькими показниками здоров’я.
Внутрішні фактори взаємодіють між собою, а також знаходяться під впливом
зовнішніх факторів. Наприклад, фінансова стійкість підприємства залежить не тільки
від умілого фінансового менеджменту, але і від економічної ситуації, що склалася на
певний час у країні.
У підсумку слід зазначити, що оцінка трудового потенціалу має базуватися на
сучасному науковому підході з урахуванням специфіки виробництва, організації праці,
філософії організації, стратегії її розвитку.
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В управлінні персоналом мотивація розглядається як процес активізації мотивів
працівників (внутрішня мотивація) і створення стимулів (зовнішня мотивація) для їх
спонукання до ефективної праці. У зв'язку з цим як синонімічний терміну мотивація
використовуються також терміни стимулювання і мотивування.
«Мотивація» (мотив) походить від грецького слова «motiv» і від латинського
«movo» - рухаю. Мотивація може інтерпретуватися по-різному. На думку багатьох
дослідників в сфері людських ресурсів, мотивація - це процес сполучення цілей
підприємства і цілей працівника для найбільш повного задоволення потреб обох, це
система різних способів впливу на персонал для досягнення намічених цілей і
працівника, і підприємства [1].
Метою мотивації є формування комплексу умов, що спонукають людину до
здійснення дій, спрямованих на досягнення мети з максимальним ефектом. Функція
мотивації полягає в тому, що вона впливає на трудовий колектив організації в формі
спонукальних мотивів до ефективної праці, громадського впливу, колективних та
індивідуальних заохочувальних заходів. Сутність мотивації полягає в тому, щоб
персонал підприємства виконував роботу відповідно до делегованих йому прав і
обов'язків, та з прийнятими управлінськими рішеннями.
В основі сучасних теоретичних підходів до мотивації лежать уявлення,
сформульовані психологічної наукою, що досліджує причини і механізми
цілеспрямованої поведінки людини. З цих позицій мотивація визначається як рушійна
сила людської поведінки, в основі якої знаходиться взаємозв'язок потреб, мотивів і
цілей людини [2].
Формування мотиву праці відбувається в тому випадку, якщо в розпорядженні
суб'єкта управління є необхідний набір благ, відповідний соціально-обумовленим
потребам людини. Для отримання благ потрібні особисті трудові зусилля працівника.
Трудова діяльність дозволяє працівнику одержати ці блага з меншими матеріальними і
моральними витратами, ніж будь-які інші види діяльності, і приносить більше
задоволення. Група провідних мотивів, що визначають поведінку працівника,
називається мотиваційним ядром (комплексом), яке має свою структуру і залежить від
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конкретної трудової ситуації. Мотиви, які рухають людиною, надзвичайно складні,
схильні до частих змін і формуються під впливом цілого комплексу зовнішніх і
внутрішніх факторів - здібностей, освіти, соціального стану, матеріального добробуту,
суспільної думки тощо Тому прогнозування поведінки членів колективу у відповідь на
різні системи мотивації дуже важко.
Мотивація як функція управління реалізується через систему стимулів, тобто
будь-які дії підлеглого повинні мати для нього позитивні або негативні наслідки з
точки зору задоволення його потреб або досягнення його цілей. Вивчення колективу
може дозволити керівнику створити мотиваційну структуру, за допомогою якої він
здійснить створення команди [3].
Мотивація - це процес, що починається з фізіологічної або психологічної нестачі
або потреби, яка активізує поведінку або створює спонукання, спрямоване на
досягнення певної мети або винагороди. Таким чином, ключ до розуміння процесу
мотивації лежить в значенні слів "потреби", "спонукання", "винагорода" і у стосунках
між ними.
Нематеріальної мотивацією зазвичай часто нехтують. Однак це не розсудливо,
оскільки дана система мотивації персоналу дозволяє як заощадити підприємству
кошти, так і дати співробітнику те, що не купиш.
Взагалі то в системі мотивації повинні знайти відображення перспективи
розвитку підприємства тому, що мотивація має на увазі цілеспрямовану поведінку і
визначається нею.
Очевидно, що грамотно спланована, стійко діюча на всіх персональних рівнях
мотиваційна система є одним з основних факторів, що гарантують ефективну
діяльність підприємства.
Метою в даному контексті буде створення мотиваційного клімату, підкреслення
і пропаганда норм і цінностей підприємства. Робота в команді однодумців може
обернути індивідуальні зусилля в приголомшливий успіх.
Важкі завдання інколи під силу тільки для колективного виконання.
На закінчення відзначимо, що мотиваційні стимули діють тільки в разі систематичного
застосування як зовнішніх, так і внутрішніх мотиваторів, їх взаємозв'язку і врахування
індивідуальних особливостей і потреб персоналу [4].
В даний час організація ефективної системи мотивації персоналу є однією з
найбільш складних практичних проблем менеджменту. Типовими проблемами в
організаціях, пов'язаними з низькою мотивацією персоналу є:
1. висока плинність кадрів.
2. висока конфліктність.
3. низький рівень виконавської дисципліни.
4. неякісний працю (шлюб).
5. слабкий зв'язок результатів праці виконавців і заохочення.
6. низька ефективність впливу керівників на підлеглих.
7. проблеми при створенні злагодженої команди.
8. незадоволеність роботою співробітників.
9. низький професійний рівень персоналу.
10. нераціональність системи стимулювання праці і багато інших.
Таким чином, мотивація праці - найважливіший фактор результативності роботи,
і в цій якості вона складає основу трудового потенціалу працівника, тобто усієї
сукупності
властивостей,
що
впливають
на
виробничу
діяльність.
Очевидно, що зв'язок мотивації, стимулювання праці та результатів праці
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опосередкована набутими навичками праці - потребами, цінностями, мотивами,
стимулами, але саме трудова мотивація - джерело трудової діяльності особистості.
Ефективна трудова і виробнича діяльність можлива лише при оптимальній системі
мотивації праці.
Отже, основне значення системи мотивації полягає в тому, щоб стимулювати
виробниче поведінка співробітників, спрямувавши його на досягнення поставлених
перед ним стратегічних завдань, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси
працівників зі стратегічними завданнями підприємства. Тому побудова ефективної
системи мотивації потребує вивчення теоретичних основ мотивації і вживаних в даний
час систем стимулювання.
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Дослідження актуальних напрямів впровадження Міжнародної Концепції
Гідної праці у вітчизняну практику
Кубарєва І.В., к. фарм. н.,доцент, завідувач кафедри соціальної фармації
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Основним чинником сьогодення виступає глобалізація всіх економічних
процесів, стан, розвиток або спад яких значним чином впливає на соціально-трудові
відносини у суспільстві. За даними Міжнародної організації праці (МОП) у 2017 році
число безробітних у всьому світі досягло близько 201 млн. чоловік, а у 2018 році ця
цифра може збільшитися ще на 2,7 мільйона чоловік [1]. У рамках співробітництва
України з МОП на початку 2016 р. було схвалено чергову Програму Гідної праці для
України на 2016-2019 рр., спрямовану на сприяння зайнятості та розвитку сталих
підприємств задля стабільності та зростання; сприяння ефективному соціальному
діалогу; покращення соціального захисту і умов праці [2].
До міжнародних стандартів, які регулюють суспільні відносини на ринку праці
відносяться конвенції (приймаються Міжнародною конференцією праці (МКП) та є
юридичним документом, який має силу міжнародного договору і обов'язковий для
виконання державами-членами, потребує ратифікації) та рекомендації (їх прийняття є
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прерогативою Міжнародної конференції статистики праці. Це правові документи, які
не носять характер міжнародних договорів і не вимагають ратифікації). Їх сукупність
виступає у якості Міжнародного Кодексу праці (МКП), який уявляє собою тематично
систематизовану збірку соціально-трудових норм з питань, що входять до компетенції
МОП та виступає регулюючим документом міжнародної праці. Станом на 01.01.2017
року Україна ратифікувала 71 конвенцію МОП, 63 з них є діючими (8 - денонсовані)
[3].
Разом з тим Програма Гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки, яка є
рамковою, базується на трьох основних пріоритетах: зайнятість та розвиток
підприємництва; соціальний діалог; соціальний захист [4].
У рамках співробітництва України з Міжнародною організацією праці реалізація
та моніторинг виконання означеної програми передбачає отримання міжнародної
технічної допомоги з боку експертів МОП та ЄС і буде здійснюватись за такими
складовими [5]: можливість зайнятості; праця в умовах свободи; адекватні заробітки і
продуктивна праця; рівність у праці; безпечне виробниче середовище; соціальна
безпека; гідність у праці; соціальний діалог; свобода асоціацій.
Мультидисциплінарна місія МОП деталізувала позитивні результати реалізації
означеної програми, зокрема, у питаннях розвитку зайнятості заради стабільності та
зростання підприємств та забезпечення гідної зайнятості, розвитку навичок і
компетенцій для потреб ринку праці, прогнозування ринку праці, питання
реформування системи соціального страхування, оплати праці, скорочення масштабів
неформальної зайнятості тощо [6].
Сьогоднішня адаптація стратегії гідної праці у бізнес-структури України
передбачає зростання міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва, які
відображують посилення суспільного характеру виробництва (прямо - у світовому
господарстві, додатково – у національній економіці) та є результатом міжнародного
розподілу праці (МРП), який позиціонується як процес відособлення різних видів
трудової діяльності на міжнародному рівні, що взаємодіють один з одним і
взаємодоповнюють один одного, складаючи об'єктивну основу міжнародного обміну
товарами, послугами тощо.
Практична участь трудового потенціалу нашої країни у МРП та реалізація
означених вище напрямів стратегії Гідної праці передбачає налагодження соціального
діалогу між урядами і представницькими організаціями працівників і роботодавців
всередині держави; сприяння програмам Гідної праці з урахуванням тих процесів, які
сьогодні є рушійною силою глобалізації економіки України.
Резюмуючи вищеозначене та з метою конкретизації впровадження принципів
гідної праці у діяльність вітчизняних підприємств фармацевтичного профілю ми
провели соціологічні дослідження, респондентами яких виступили представники
структурних підрозділів заводів-виробників фармацевтичної продукції, оптових фірм
та роздрібного рітейлу фармацевтичного бізнесу. На першому етапі ми деталізували
основні елементи концепції Гідної праці (КГП) та у текстовому режимі ознайомили
респондентів з їх змістом, сутністю та законодавчим забезпеченням. Оцінювання
проводилось за десятибальною шкалою, де 10 - найвище визнання елементу КГП,
рис. 1.
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Рис. 1. Результати анкетування представників підприємницької діяльності
фармацевтичного бізнесу України
Як свідчать результати дослідження практично всі елементи гідної праці є
прерогативою заводів-виробників (10 та 9 балів мають такі елементи КГП як
можливість, рівність, свобода та продуктивність). На жаль, маємо констатувати, що
такий елемент КГП як охорона та безпека праці респондентами, які представляють
заводи-виробники оцінено тільки на 8 балів. Представники – респонденти оптового
ланцюга фармацевтичного ринку оцінили елемента КГП від 9 (БП, ОП) до 6 балів
(гідність праці), «золота» середина (8 балів) припала на такі елементи як можливість,
свобода, продуктивність. Результати анкетування представників аптечного сектору
визивають певне занепокоєння, оскільки вище 5 балів не оцінено ні одного з
параметрів КГП, що повинно стати завданням подальших досліджень з обґрунтування
напрямів покращення організаційного, трудового, професійного соціальноекономічного середовища аптечних закладів на засадах впровадження елементів
концепції гідної праці.
Таким чином, забезпечення гідної праці має відбуватися через ефективну
реалізацію соціальних, правових, економічних та культурних прав громадян шляхом
активізації позитивних соціальних змін у суспільстві, соціальної справедливості,
розвитку соціального діалогу та зростання економічного та соціального потенціалу
підприємства, регіону (області) та країни в цілому. Тоді основні складові КГП у рамках
її
політики
можуть
бути
представлені
наступним
чином:
зайнятість+захист+права+діалог. А найактуальнішою задачею означеної політики
стане створення більшого числа робочих місць кращої якості.
Для України важливим є запровадження в сучасну практику управління
трудовою сферою кращих світових здобутків щодо використання та визначення Гідної
праці, а також адаптація міжнародних вимог до національної системи державного
соціального управління. Концептуальні засади МОП щодо Гідної праці повною мірою
узгоджуються з прагненнями інших міжнародних організацій. Нагальною проблемою
сьогодні є розробка мінімального набору індикаторів для кількісної оцінки гідної праці
та визначення статистичних індикаторів для міжнародних порівнянь.
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В історії економічної думки останніх десятиріч однією з найвизначніших подій
стало створення теорії людського капіталу. Значний вплив цієї теорії на весь
подальший розвиток економічної науки інколи порівнюють з революцією в
економічній думці.
Поняття людський капітал ввійшло в науку на початку 60-х років XX ст. в
західній економічній літературі. Можна виділити дві основні причини виникнення
інтересу до цього поняття. По-перше, це загальна закономірність розвитку сучасної
науки в цілому, яка виявляється в концентрації уваги вчених на дослідженні проблем
людини. По-друге, це визнання того факту, що активізація творчих потенцій людини,
розвиток висококваліфікованої робочої сили є найефективнішим способом досягнення
економічного зростання. Людський капітал визнаний найціннішим ресурсом, набагато
важливішим, ніж природні ресурси або накопичене багатство. Саме людський капітал,
а не матеріальні засоби виробництва, є наріжним каменем конкурентоспроможності,
економічного зростання і ефективності [1].
Використовуючи теорію людського капіталу, можна логічно пояснити і глибше
дослідити такі кардинальні проблеми, як людський розвиток, економічне зростання,
розподіл доходів, роль і значения освіти та професійної підготовки в суспільному
відтворенні, вікова динаміка заробітків, мотивація тощо. Зокрема ця теорія дає змогу
визначити доцільність витрат, наприклад на навчання або на зміну місця роботи
залежно від розміру майбутнього приросту доходів і тривалості їх одержання, що має
не лише навчальне та виховне, але й мотиваційне значення для економістів. Ця теорія
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стала ідеологією значних інвестицій в освіту та розвиток людей на всіх рівнях,
оскільки вони розглядаються як ефективне джерело економічного зростання[2].
Виникнення і широке розповсюдження в економічній науці альтернативних
концепцій людського капіталу викликане існуючими реаліями ринкової економіки, які
останніми роками все помітнішими стають і у нашій країні. Дуже часто в справі
збільшення заробітків важливішим є не знання, вміння та освіта, а знайомства та
зв'язки людини. Хороша освіта і міцне здоров'я ще не гарантують одержання
відповідного доходу. Кожен з нас знає десятки прикладів, коли люди з однаковою
освітою, досвідом та інтелектуальним потенціалом опинилися нині на різних полюсах
матеріального добробуту. В реальному житті діє безліч різноманітних, нерідко
випадкових факторів, від яких залежать доходи і добробут людини. Ця обставина вже
вивчається економічною наукою. Наприклад, дослідженнями Фонду Карнегі та
Технологічного інституту Карнегі ще в першій половині XX ст. було встановлено, що
фінансові успіхи спеціалістів, зайнятих навіть у таких технічно складних галузях
економіки, як машинобудування, приблизно лише на 15 % обумовлюються їхніми
професійними знаннями і на 85 % вмінням спілкуватися з колегами, тобто особистими
якостями та здатністю керувати людьми [3].
Категорія людського капіталу найбільш комплексно та узагальнено відображає
ті істотні зміни місця і ролі людини в економіці та суспільстві, які сталися на новій
стадії цивілізації. Після перших, порівняно поверхових, трактувань людського капіталу
постала як актуальна теоретична і прикладна проблема більш глибокого пізнання
сутності і змісту цієї категорії, її структури, джерел формування і накопичення
людського капіталу. Будь-яка неточність чи однобічність у визначенні змісту і
структури людського капіталу неминуче веде до прорахунків на практиці у його
відтворенні, накопиченні та використанні. Оскільки поняття капіталу відоме давно, то
деякі економісти вирішили, що розкриття сутності цієї категорії - справа нескладна.
Класична школа розкрила не лише сутність вартості товару "робоча сила", а й
показала особливості її формування. Поряд із матеріальними благами, яким належить
головна роль у відтворенні робочої сили, вартість робочої сили визначає, на думку К.
Маркса, історичний і моральний аспект, тобто історично зумовлені умови і норми
життя. Це дало підставу певним авторам вважати, що саме класична школа поклала
початок розробці категорії "людський капітал" [39]. "Невідтворним" аргументом на
користь цієї ідеї є те, що сукупність знань, умінь і навичок людини, тобто її
професійний і культурно-освітній рівень, є величиною, яка акумулюється,
накопичується і бере участь не в одному виробничому циклі, а в багатьох, переносить
свою вартість на новостворювану продукцію за частинами, тому становить частку не
оборотного, а основного капіталу.".[4] .
Аналіз показує, що не тільки за якісними, а й за кількісними параметрами немає
підстав для ототожнення людини з основним капіталом. Чимало факторів відтворення
людського капіталу за строками дії істотно відрізняються від строків відтворення
основного капіталу. До того ж відтворення основного капіталу має циклічний характер,
тобто після кризи настає депресія, потім пожвавлення, піднесення і нова криза.
Оновлення основного капіталу становить матеріальну основу виходу з кризи. Цикли
справляють значний вплив на людину і людський капітал, оскільки під час них істотно
змінюються зайнятість населення, рівень доходів, умови життя в цілому. Разом із тим
людському капіталу притаманні фактори, не пов'язані з рухом промислового циклу.
Наприклад, ще не так давно досягнення 16-18 років означало початок працездатного
віку. В сучасних умовах, коли нерідко науково-технічні засоби для свого
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функціонування потребують працівника з вищою освітою і достатнім виробничими
навичками, людина вступає в активну трудову діяльність у 22-25 років, тобто на 6-7
років пізніше. Як видно, це дуже істотний коректив. Отже, всупереч спробам обмежити
зміст категорії "людський капітал", пізнання її неминуче привело до розширеного
трактування, коли не лише освіта, а й наука, культура, охорона здоров'я, нарешті
виробництво виступають джерелами накопичення людського капіталу. І справа не
лише в джерелах та їх багатоманітності. Головне те, що відтворення людського
капіталу становить основну частину фонду накопичення. За даними Т. Шульца, для
відтворення людського капіталу використовується не фонду накопичення, як
визнавалось більшістю теорій XX ст. [5]
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Целенаправленное изучение различных наций и народностей в рамках
различных наук ведется уже достаточно давно. Наряду с особенностями исторического
развития разных народностей постепенно выявляются общие законы и закономерности
функционирования
этносов,
определяются
экономические,
социальные,
демографические и экологические факторы их существования. Важную роль при этом
играет анализ взаимосвязи этнических и социально-экономических процессов,
исследование национальных особенностей экономического поведения. При изучении
этой проблемы выделяют несколько принципиально различных точек зрения.
В соответствии с марксистским подходом и, прежде всего, учением о базисе и
надстройке, а, также учитывая связь с законом соответствия производственных
отношений характеру и уровню развития производительных сил этнические процессы
определяются степенью развитости производственных отношений, которые в свою
очередь зависят от характера и уровня производительных сил. В учении М. Вебера
просматривается прямо противоположный подход: один из важнейших элементов
существования этноса-идеология (в работах М. Вебера речь идет прежде всего о
протестантской этике) - в значительной степени определяет уровень развития
экономики и производственных отношений. Как показывают различные исследования,
истина, что называется, лежит посередине.
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В частности, об этом свидетельствует анализ так называемых традиционных
восточных обществ, где, как известно, психология проживающих в них народностей
отличается крайним консерватизмом, в следствии чего новации ими воспринимаются с
большим трудом. Кстати, даже в ортодоксальном марксизме можно выделить
несколько особняком стоявшую концепцию об азиатском способе производства, в
которой несмотря на характерный для этой формы марксизма экономический
детерминизм по существу констатировалась определяющая роль азиатских традиций и
восточной психологии в процессе влияния их на характер и уровень развития
производственных отношений. Таким образом, целесообразнее, на наш взгляд, искать
не первопричину в цепочке "производительные силы - производственные отношения этнос", а изучать взаимодействие и взаимовлияние различных составляющих этой
цепочки.
В частности, большое значение имеет исследование влияние национальной
психологии на экономику и наоборот. Так, уже Дж. М. Кейнс отмечал, что на
поведение в сфере экономики заметное влияние оказывают особенности национальной
психологии. В своем основном научном труде "Общая теория занятости, процента и
денег" он писал, что англичане, например, делают инвестиции в основном ради
ожидаемого дохода, тогда как американцы, инвестируя капитал, руководствуются в
основном ожиданиями повышения его ценности (т. е американцы проявляют
повышенную склонность к спекуляции и менее тяготеют к прогнозам ожидаемого
фактического дохода).
Многие исследователи выделяют также характерные для других этносов и
серьезно влияющие на состояние экономики черты национальной психологии, скажем,
для русских такие, как общинность, государственность и патернализм, которые в
значительной мере определяют инерционную составляющую проводимых в последнее
время у нас в стране рыночных реформ 1, с. 181. В свою очередь немцы как
покупатели печатного материала необычайно придирчивы к его качеству, поэтому
типографии там используют самую высококачественную печатающую технику. Одной
из форм проявления в экономике исторических и национально-психологических
особенностей японцев, во многом обусловленных конфуцианским учением как
идеологической основой их жизненного уклада, как известно, являются пожизненный
найм и ограничения увольнений рабочих, в связи с чем японские фирмы с большой
осторожностью осуществляют прием новых кадров к себе на работу и активно
автоматизируют производство. Подобных примеров взаимовлияния традиций и
национальной психологии на эффективность функционирования социальноэкономической системы можно привести еще очень много.
Необходимость интеграции экономики и психологии привела к тому, что уже
несколько десятилетий весьма продуктивно развивается такое научное направление
как экономическая психология. Однако при необходимости изучения взаимосвязи
функционирования этноса и общественного воспроизводства оставаться лишь в рамках
экономической психологии совершенно недостаточно, так как национальная
психология - лишь один из элементов этносов, которые также еще отличаются друг от
друга традициями, обычаями, идеологией, культурой и пр.
Учитывая, что этнос - понятие более широкое, чем национальная психология,
целесообразно, на наш взгляд, наряду с экономической психологией развивать и такое
научное направление, как этноэкономика, в рамках которого найдут разрешение
проблемы определения взаимосвязи этнических и экономических процессов и
отношений, выявление этнических особенностей экономического поведения, в том
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числе рыночной адаптации разных наций и народностей. Иначе говоря, этноэкономика
- это наука о взаимосвязи и взаимовлиянии, которое оказывают традиции, обычаи,
культура, психология, идеология, религиозные воззрения различных этносов на
характер и уровень развития производительных сил и производственных отношений.
Как видим, в данном определении по сравнению с ортодоксальным марксизмом с
самого начала отвергается всеобщность и обязательность первичности экономических
процессов по отношению к этническим. Как уже отмечалось, можно привести
огромное число примеров, когда в роли первопричины выступают не экономические
явления, а особенности этноса (учитывая возрастающую роль этнических процессов на
функционирование различных элементов современного общества, неудивительно, что
в последнее время интенсивно формируются и эффективно развиваются такие новые
научные дисциплины, как этнополитика, этнопедагогика, этносоциология,
этногеография, этнопсихология и ряд других «стыковых» наук [2, с.58]).
Этноэкономику можно также определить как науку о социально-экономических
особенностях поведения разных этносов, что также не противоречит данному нами
выше определению этой науки.
В специальной литературе встречаются и иные подходы к определению
сущности этноэкономики как нового научного направления. Преимущественно эти
подходы относятся к пониманию этноэкономики как науки о развитии национальных
производств, особенно о возрождении и развитии народных промыслов, некогда
процветающих, но в значительной мере во второй половине XX века по различным
причинам утерянных. Причем особенно часто такой вариант понимания
этноэкономики связывают с развитием сельской экономики или с дальнейшим
развитием титульных наций и народностей, проживающих в республиках, а также в
национальных округах.
Данные подходы к пониманию этноэкономики безусловно имеют право на
существование, однако они, на наш взгляд, не противоречат предложенному нами
подходу, имеющему более общий характер (т.е., иначе говоря, эти подходы посуществу являются частным случаем нашего определения этой науки). Более того,
проблема возрождения народных промыслов у удмуртов – одной из титульных наций в
РФ, компактно проживающих на территории Удмуртской Республики, нами
рассматривалась в связи с исследованием процесса импортозамещения и
использования как одного из факторов реализации в стране импортозамещающей
модели модернизации экономики. В Удмуртии к возрождающимся народным
промыслам относится льноводство, которое здесь интенсивно развивалось и в царский
период развития страны (конец XIX - начало XX веков), и на первых этапах (20-е – 30е годы XX века) существования советской власти. В эти периоды времени Удмуртия
входила в тройку регионов, являющихся крупнейшими в стране производителями льна
и изделий из него. Во второй половине XX века объемы посевов льна в регионе
существенно снизились. В настоящее время лен выращивается в 15 районах Удмуртии,
в основном в северной ее части и площади, занятые посевом льна, в последнее время
составляют около 15 тыс. га. С 2007 года реализуется республиканская программа
«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики», мероприятия которой
направлены на увеличение производства льняной продукции и повышение
эффективности производства на предприятиях льняного комплекса республики.
Значительную роль здесь могут сыграть районные общества потребительской
кооперации, которые в свое время оказали существенное влияние в процессе
культивирования льна.
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У системі виробництва та економічних відносин центральне місце посідає
людина. Вона визначає цілі та напрями розвитку виробництва, організовує його,
виробляє товари й надає послуги для свого життя та розвитку. Тому ефективність
економіки будь-якої організації (підприємства) насамперед визначається якістю
наявних трудових ресурсів та способом їх використання у виробництві, адже основною
продуктивною силою є люди з їхніми здібностями та можливостями. В сучасних
умовах роль людини у виробництві суттєво змінилася: людина є не тільки
найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, але й головним його
стратегічним ресурсом. Вкладення в людські ресурси стають довгостроковим
фактором конкурентоспроможності підприємства.
В теорії менеджменту використовується значна кількість термінів відносно
людей, зайнятих у виробництві: трудові ресурси, людський фактор, кадри, персонал.
Економічна категорія «трудові ресурси» означає частину працездатного
населення, що володіє фізичною і інтелектуальною здатністю до праці відповідно до
встановлених умов відтворення робочої сили. Поняття «робоча сила» має декілька
тлумачень (табл. 1.1). Воно може бути пов'язане із здібністю людини до праці. З
економічних позицій робоча сила, виражає відношення з приводу розвитку здібності до
праці - сукупності фізичних і інтелектуальних якостей, знань, навиків, умінь,
необхідних людям для виконання конкретних трудових операцій при виробництві
товарів і послуг. У такому розумінні терміном «робоча сила» можна оперувати,
розглядаючи чинники і умови організації праці, виробництва.
Термін «трудові ресурси» було введено в науку в 20-ті роки XX століття
академіком С. Струмиліним. Цей термін використовували як планово-економічний
показник вимірювання робочої сили. Сучасне розуміння трудових ресурсів трактується як
людські ресурси, що є значно ширшим і включає в себе такі поняття, як трудовий
потенціал, стан здоров'я, рівень освіти, здібностей і культури, професійні знання для
роботи в сфері суспільно корисної діяльності [1].
Трудові ресурси здійснюють трудову діяльність. Трудова діяльність - це жорстко
фіксований у часі і просторі ряд операцій і функцій, що здійснюються працівниками,
об'єднаними у виробничій організації. Кінцевими цілями цієї діяльності є: створення
матеріальних благ, надання послуг, наукова робота, накопичення і передача інформації
325

[2]. Трудова діяльність це і система певних взаємин суб'єкта діяльності з суспільством
у сфері виробничих відносин [1].
Трудові ресурси поділяються на реальні (ті люди, які вже працюють) та
потенційні (ті, що колись можуть бути залучені до конкретної праці). Стосовно
підприємства трудовий потенціал - це гранична величина можливої участі працівників
у виробництві з врахуванням їх психофізіологічних особливостей, рівня професійних
знань і накопиченого досвіду.
Трудовий потенціал працівника складається залежно від трьох основних
чинників: якості робочої сили, нормативної величини робочого дня і творчих
можливостей індивіда:
- якість робочої сили: Відображає рівень фізичного і інтелектуального розвитку
працівника, загальноосвітнього, спеціальної і професійної підготовки, придбаних їм
трудових умінь і навиків;
- нормативна величина робочого дня: Характеризує єдину міру суспільної оцінки
різних видів праці або міру участі працівника в суспільно організованій праці;
- творчі можливості: Виражаються у вигляді здібностей до праці (тут
виявляються особисті можливості в перевищенні середніх показників продуктивності
праці і якості роботи), в також у відношенні до праці, готовності до творчого пошуку
доріг підвищення його ефективності
У теорії управління трудовими ресурсами використовується також поняття
«кадри», «кадровий потенціал», що відрізняються від попередніх лише тим, що тут
йдеться про сукупності працівників, зайнятих в конкретних сферах виробництва,
галузях, що реально діє, на підприємствах і що володіють певним рівнем професійної
підготовки і кваліфікації. Поняття «кадри» розглядається як елемент мікроекономіки і
макроекономіки. Трудові ресурси виступають елементом макроекономіки, тому
аналізують їх чисельність і структуру, пов'язуючи з розвитком економіки якої-небудь
території, регіону, країни [3]
Отже, трудові ресурси – поняття широке і багатогранне, що включає
характеристики як вже задіяного у виробництві людського потенціалу в особі кадрів
або персоналу, так і сукупності осіб, що ще готують себе до трудової діяльності або
займаються іншими видами діяльності.
Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства полягає в
тому, що кожний найманий працівник може відмовитись від пропонованих йому умов
та вимагати змін умов праці і модифікації неприйнятних, з його точки зору, робіт,
перенавчання іншим професіям і спеціальностям або, можливо, нарешті звільнитися з
підприємства за власним бажанням.
Забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне
використання, високий рівень продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів
виробництва продукції, ефективному використанню обладнання, машин, механізмів,
зниженню собівартості та зростанню прибутку.
Трудові ресурси є об’єктом управління, продуктивною силою, основною
складовою кожного виробничого процесу. У зв’язку з цим планування, і раціональне
використання «людських ресурсів» в організації є основним змістом управління
трудовими ресурсами підприємства.
Управління трудовими ресурсами— багатогранний і виключно складний процес,
який характеризується своїми специфічними особливостями і закономірностями.
Головними елементами системи управління є люди, які одночасно виступають
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об'єктом і суб'єктом управління. Здатність людських ресурсів одночасно виступати як
об'єктом, так і суб'єктом управління — основна специфічна особливість управління [4].
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Управління кадрами як науково-практичний напрямок є складовою та
невід'ємною частиною загальної науки управління виробництвом. Вивчати управління
- значить вивчати відносини між людьми в ході цілеспрямованого впливу на процеси
виробництва, виявляти закони формування відносин управління з тим, щоб на їх
основі встановити принципи управлінської діяльності, форми і способи її
здійснення[3].
Головним елементом будь-якої системи управління є кадри, які в один і той же
час можуть бути як об'єктом, так і суб'єктом управління. Працівники підприємства
(організації) виступають об'єктом, тому що вони є продуктивною силою, головною
складовою будь-якого виробничого процесу. Тому планування, формування,
перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів на виробництві складають
основний зміст управління кадрами і з цієї точки зору розглядаються аналогічно
управлінню як матеріально-речові елементи виробництва. Разом з тим кадри - це перш
за все люди, які характеризуються складним комплексом індивідуально-типових
якостей і властивостей, серед яких соціально-психологічні грають значну роль.
Здатність кадрів одночасно виступати в якості об'єкта і суб'єкта управління являє
собою головну специфічну особливість управління кадрами на виробництві [4].
Управління кадрами представляє собою комплексну систему, елементами якої є
основні напрямки, етапи, принципи, види та форми кадрової роботи.
Управління кадрами здійснюється в процесі виконання певних цілеспрямованих
дій і передбачає виконання таких основних функцій: визначення цілей і основних
напрямків роботи з кадрами, постійне вдосконалення системи кадрової роботи на
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виробництві; визначення засобів, форм і методів досягнення поставлених цілей,
організація роботи по виконанню прийнятих рішень, координація і контроль
виконання намічених заходів.
Сукупність цілей, напрямів, форм і методів управління кадрам складається в
єдину систему кадрової роботи, основними підсистемами якої є:
а) підсистема аналізу, планування і прогнозу кадрів. Її основне завдання формування об'єктів і структур управління, розрахунок потреби в кадрах необхідних
професій, спеціальностей і кваліфікації. Іншими словами, рішення задач даної
підсистеми має дати відповідь на питання: "Хто потрібен і в якій кількості?";
б) підсистема добору, розстановки, оцінки і безперервного навчання кадрів. Її
основні завдання - якісне забезпечення сформованих об'єктів і структур управління
необхідними кадрами, а також організація ефективного стимулювання їх діяльності;
в) підсистема раціонального використання персоналу. Розв’язання завдань, що
стоять перед даною підсистемою, передбачає здійснення комплексу заходів зі
створення високопродуктивних стабільних колективів [1].
Складність і багатогранність управління кадрами передбачає множинність
аспектів у підході до цієї важливої проблеми. Розрізняють такі аспекти управління
кадрами:
- техніко-технологічний (відбиває рівень розвитку конкретного виробництва,
особливості використовуваних у ньому техніки і технології, виробничі умови та ін.);
- організаційно-економічний (містить питання, пов'язані з плануванням
чисельності і складу працюючих, моральним і матеріальним стимулюванням,
використанням робочого часу, організацією діловодства і т. д.);
- правовий (включає питання дотримання трудового законодавства в кадровій
роботі);
- соціально-психологічний (відбиває питання соціально-психологічного
забезпечення управління кадрами, впровадження різноманітних соціологічних і
психологічних процедур в практику кадрової роботи);
- педагогічний (передбачає вирішення питань, пов'язаних з навчанням і
вихованням кадрів, наставництвом та ін.) [5].
Основою системи управління кадрами є кадрова політика, що представляє собою
розраховану на тривалу перспективу лінію вдосконалення кадрів, генеральний
напрямок у кадровій роботі, що визначається сукупністю найбільш важних,
принципових положень і установок. Засобом реалізації кадрової політики є кадрова
робота, яка підпорядкована рішенню висунутих нею завдань в господарської
діяльності.
Робота по підбору, розстановці і вихованню кадрів ведеться адміністрацією
підприємств (організацій). Підприємство формує стабільний трудовий колектив,
здатний в умовах ринку досягати високих кінцевих результатів. Воно забезпечує
відповідність кадрів зростаючим вимогам сучасного виробництва, розвиває у
працівників діловитість і відповідальність за рішення завдань підприємства, підвищує
їх зацікавленість в найвищій продуктивності праці, домагається, щоб кожен працівник
дорожив своїм робочим місцем.
Методи управління кадрами підрозділяються на три основні групи: економічні,
організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні. До економічних методів належать
прогнозування і планування кадрової роботи, розрахунок балансу робочих місць і
трудових ресурсів, визначення основної і додаткової потреби в кадрах і джерел її
забезпечення та ін.
328

Організаційно-розпорядчі методи являють собою різні способи впливу на
працівників і ґрунтуються на використанні встановлених організаційних зв'язків,
правових положень і норм (наприклад, на правилах внутрішнього трудового
розпорядку, положеннях про порядок проведення атестації або вивільнення
працівників, інструкціях про порядок ведення обліку та зберігання трудових книжок
робітників і службовців та ін.).
Соціально-психологічні методи управління кадрами являють собою конкретні
прийоми і способи впливу на процес формування та розвитку трудового колективу і
окремих працівників, в зв'язку з чим підрозділяються на соціальні і психологічні.
Перші з них покликані більше впливати на весь колектив (соціальне планування,
створення оптимального соціально-психологічного клімату та ін.), а другі - на окремих
працівників (методи психологічного відбору, оцінки кадрів і т.д.) [2].
Таким чином, система управління кадрами являє собою комплекс цілей, завдань і
основних напрямків діяльності, а також різних видів, форм, методів і відповідного
механізму управління, що спрямовані на забезпечення сталого зростання ефективності
виробництва, підвищення продуктивності праці і якості роботи .
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В сучасних умовах господарювання, одним з актуальним залишається пошук
основних напрямів формування конкурентоздатних підприємств. Низький рівень
заробітних плат, несприятливі умови праці та соціально-побутові умови, недостатня
мотивація не дозволяють підприємствам реалізувати свої потенційні можливості, на
практиці призводять до масового відтоку людей, зниження активності працівників.
Утримання висококваліфікованого персоналу та залучення молодих співробітників в
дану галузь в період кризи, є одним з основних завдань керівництва підприємств, і
досягти цієї мети можливо за рахунок адекватної системи мотивації. Жодна система
управління ефективно не функціонуватиме без ефективної системи мотивації, яка
спонукає працівника до підвищення продуктивності праці. Отже, в сучасних умовах
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однією з основних проблем є пошук найбільш ефективних способів управління
працею, яка дозволяє активізувати людський ресурс. А одним з основних чинників, що
впливає на ефективність, результативність і якість роботи персоналу, є мотивація.
Питання мотивації праці персоналу – одне із самих гострих серед проблем, які
постають перед керівництвом будь-якого підприємства. Мотивація спирається на
потреби, але оскільки первинні потреби персоналу повністю поки що не
задовольняються, тому мотивація зв’язана, перед усім, з досягненням матеріального
благополуччя, котре забезпечується шляхом збільшення оплати праці. Чіткої
послідовності задоволення первинних (вода, повітря) і вторинних (лідерство,
творчість) потреб немає. Отже керівництву підприємств приходиться використовувати
різні форми мотивації праці.
Питанням сутності мотивації, присвячена значна кількість праць вітчизняних і
зарубіжних вчених, оскільки мотивація впливає на поведінку працівників за
допомогою зміни його ціннісних орієнтирів і інтересів і сприяє розвитку трудового
потенціалу. Серед вітчизняних вчених, які займалися даним питанням, слід виділити
наступних: В.В. Адамчук, А.Г. Бабенко, А.В. Белокопитова, Д.П. Богиню, Н.М.
Горобця, В.С. Дієсперова, О. І. Єгорову, Й.С. Завадського, О.О. Клокара, А.М. Колота,
Г.Т. Кулікова, В.В. Онікієнко, В. Рябоконя, П.Т. Саблука, І.Г. Ушачева, С.А. Шапіро
та ін. [1-3]
Проблема управління персоналом нерозривно пов’язана з мотивацією. Ось чому
багато вчених, таких як Гірняк О.М., Лазановський П.П., Максімцов М.М., Крамаренко
В.І. та інші приділяють особливу увагу питанню людини і мотивації її праці [4].
Досліджуючи питання мотивації, слід зазначити, що у працівників відсутня
фундаментальна мотивація щодо здійснення ефективної діяльності, вони не хочуть
брати на себе відповідальність за прийняття та реалізацію управлінських рішень, не
розуміють об'єктивної необхідності досягнення єдності особистих інтересів та
інтересів підприємства [5].
В окремих підприємствах існує проблема невідповідності професійного рівня
управлінського персоналу вимогам, в інших - неефективна або взагалі відсутня система
мотивації персоналу. Основним і найбільш важливим стимулом мотивації працівників
завжди була заробітна плата. Стан речей в українській економіці на даний
момент свідчить про недостатнє матеріальне підкріплення праці працівників. І хоча
гроші і матеріальне стимулювання не мають вирішального значення, але в сучасних
умовах недолік матеріальних засобів перетворює виробничу діяльність найчастіше
лише в економічну необхідність. Та попри недостатність матеріального заохочення
працівників, керівники не можуть організувати різного роду нематеріальне заохочення,
яке би несло стимули до підвищення продуктивності праці.
На сьогодні через невиконання заробітною платою стимулюючої функції
та відсутність реальних можливостей поліпшення соціально-економічного стану
працівників, важливу роль для зайнятих у виробництві відіграють мотиваційні основи
менеджменту підприємств.
При розгляді систем мотивації на підприємствах було визначено, що особливу
увагу слід приділяти нематеріальним методам стимулювання, а саме:
 кар’єрному зростанню;
 визнанню заслуг;
 організації тімбілдінгів (Team building);
 формуванню корпоративної культури;
 створенню досконаліших умов праці;
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 раціоналізації режимів праці і відпочинку, впровадження гнучких графіків
роботи;
 тощо.
Основною причиною відсутності мотивації праці є незадовільна політика
кар’єрного зростання. Для вирішення даної проблеми і уникнення можливих
негативних наслідків, кожне підприємство повинно мати план кар’єрної політики і
просування по службі, де доцільно вказати послідовність посад і умови просування по
службі [6].
Слід зазначити, що дуже важливо при прийнятті на роботу працівника визначити
який вид мотивації є для нього пріоритетним. Людина, для якої головне – матеріальна
мотивація, буде проявляти меншу ініціативу у нововведеннях, творчих розробках,
навчаннях, ніж особа, для якої гроші не є основним фактором, щоб працювати якісно
та професійно.
Узагальнюючи вищенаведене слід зазначити, що системи мотивації працівників
є потужним фактором розвитку трудової активності, невід’ємною основою діяльності
будь-якого підприємства. Для ефективного застосування цього засобу ми повинні мати
чітке уявлення про механізм поведінки людей та формування мотивів до продуктивної
праці. Саме тому необхідно вивчати інтереси та потреби працівників, розробити чітку
та зрозумілу систему стимулювання, а також використовувати нематеріальні стимули.
Проаналізувавши все вище сказане, варто виділити такі основні шляхи
підвищення мотивації працівників на підприємстві: застосування матеріальних і
нематеріальних стимулів; формування чіткого графіка кар’єрного просування
працівників; встановлення рівня заробітної плати на рівні який забезпечить достойний
рівень життя працівника; усунення номенклатурної системи управління; забезпечення
постійного спілкування працівника з керівником; людина повинна відчувати свою
значимість, потрібність, незамінність в фірмі; регулювання робочого часу та
заохочування працівників у підвищенні свого професійного рівня на базі надання їм
вільного часу.
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Здійснення виробничої діяльності підприємством, випуск продукції, яка була б
конкурентоспроможною на вітчизняних та зарубіжних ринках, залежить не тільки від
технічного оснащення підприємства, а й від кваліфікації працівників підприємства,
ефективного управління персоналом. Управління персоналом набуває дедалі більшого
значення як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства, досягнення
успіху в реалізації його стратегії розвитку.
В сучасних умовах, існує безліч проблем, з якими стикаються при управлінні
персоналом, і які потребують негайного вирішення. Це й підбір, формування кадрів з
сучасним економічним мисленням; й забезпечення ефективності праці працівників; й
збереження сприятливого клімату у колективі та багато інших.
Вирішенню проблем управління персоналом присвячена значна кількість
наукових праць, однак слід увагу приділити проблемам менеджменту персоналу в
сучасних умовах.
Процес здійснення управлінської діяльності на підприємстві або на рівні
держави є важливим елементом забезпечення не тільки комерційних потреб власника
засобів виробництва, але й потреб персоналу, який задіяний у виробництві. Трудові
кадри – це специфічний фактор виробництва, який потребує певного підходу аби в
майбутньому власник засобів виробництва міг отримати бажаний результат. Тому
власне розробкою кадрової політики на підприємстві, системою стимулювання та
заохочення працівників до праці і займаються менеджери, які спеціалізуються на
цьому видові діяльності. Вони володіють певним набором інструментів впливу на
процес трудової та виробничої діяльності. Саме від результатів їх роботи буде
залежати ступінь задоволеності працівників своєю працею, умовами праці, а головне,
відповідності кількості та якості виконаних робіт до сукупності матеріальних та
нематеріальних винагород, які вони будуть отримувати натомість.
Основним завданням менеджменту персоналу є підвищення якості управління
персоналом організації, тобто покращення її економічних, соціальних показників як
всередині підприємства, так і за його межами.
З метою забезпечення якісного функціонування управлінської системи на
підприємстві менеджерам потрібно враховувати два аспекти організаційної поведінки
як проблеми управління; соціально-психологічний – сфери, методи та засоби, за
допомогою яких начальник може вплинути на організаційну поведінку підлеглого; та
організаційно-технічний - заходи, які необхідно вжити в межах організації, щоб
зорієнтувати організаційну поведінку співробітників на досягнення виробничих цілей.
Питання управління людською поведінкою в організації належать до сфери науки
управління персоналом, основними елементами якої є людина як носій кадрової
політики та відносини управління, що визначають і регулюють організаційну
поведінку людини [1, с. 126].
Окрім зазначених вище аспектів визначення особливостей та сфер прикладання
управлінської діяльності існують також певні принципи функціонування менеджменту
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персоналу, завдяки дотриманню яких власне і забезпечується якісне та результативне
управління. Виділяють такі з них:
- Створення фундаменту для професійного управлінського розвитку. Потрібно
мати головну ідею власної кар’єри на самий початок діловогожиття.
Подолання страху невиконання завдань та активна, виважена й
цілеспрямована діяльність на подолання нових робочих викликів і випробувань. Багато
менеджерів знають свої слабкі сторони, однак не вживають нічого для того, щоб
змінити себе.
- Особиста розумна ініціативність, хоробрість, високий рівень стресостійкості
та наполегливість. Менеджерам, котрі хочуть стати керівниками ТНК і бути
глобальними лідерами у міжнародному бізнесі, потрібно пропонувати і озвучувати
власні нові креативні ідеї. Для цього їм необхідно бути ініціативними, сміливими і
хоробрими.
- Правильне управління власним часом та застосування ефективних методик
тайм-менеджменту.
- Отримання управлінського досвіду за кордоном. У транснаціональних
корпораціях цілком очевидним є те, що підвищення по кар'єрних сходах організації
можливе лише через успішну роботу на керівних посадах у зарубіжних підрозділах,
передусім, на ринках країн, що активно розвиваються.
- Ефективне делегування повноважень. Спілкуючись з менеджерами як
вітчизняних компаній, що працюють у міжнародному бізнесі, так і транснаціональних
корпорацій, зрозуміло, що для їх подальшого професійного розвитку їм необхідно
делегувати частину своїх обов'язків підлеглим [3, с. 28-29].
Актуальним є також питання вдосконалення менеджменту персоналу, як
важливого елемента управління підприємством, установою, організацією будь-якої
форми власності. Управління персоналом нерозривно пов'язане з ринком праці, який як
сфера формування попиту й пропозиції та механізм, що забезпечує узгодження ціни та
умов використання людського потенціалу є суттєвим фактором впливу на процес
використання людського потенціалу, а рівень конкуренції на ньому, в свою чергу,
сприяє формуванню конкурентоспроможних людських ресурсів.
Головною тенденцією вітчизняного ринку праці є стале зниження рівня безробіття та
скорочення довготривалого безробіття, що пояснюється збільшенням попиту на робочу
силу. Незважаючи на деякі ознаки стабілізації, сучасний стан ринку праці України
характеризується невідповідністю між попитом і пропозицією робочої сили, а також
недостатнім введенням у дію нових робочих місць, неадекватністю масштабів, структури та
форм навчання кадрів вимогам сучасного ринку праці тощо [4, с. 8].
Узагальнюючи вищенаведене слід зазначити. що для успішного функціонування
підприємств необхідно: формування в кожній компанії, що бажає бути
конкурентоспроможною, концепції інноваційного розвитку. Ця концепція повинна
передбачати усвідомлене ставлення персоналу до інноваційних змін у компанії та
виховання в собі морального спрямування на участь в цих змінах; залучення до
організації навчання співробітників компаній своїх же керівників; організацію
підвищення кваліфікації самих керівників.
Висновки. Результати дослідження довели, що управління персоналом є
важливою структурною одиницею в системі загального менеджменту підприємства. І
власне від якості управління й буде залежати успішність підприємства. Підприємство
разом з його працівниками – є основою формування валових доходів держави, тому
мистецтво управління не тільки ним, але й персоналом, є складовою економічної
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формули успіху. В економічній системі все взаємопов’язано: починаючи від одного
працівника і закінчуючи загальносвітовими масштабами, тому проблему ефективного
управління потрібно вирішувати в комплексі. Щодо України – то необхідно
вдосконалювати та структуризувати ринок праці, що дасть можливість вже для
безпосереднього ефективного контролю менеджера на своїх підлеглих, але, і
найголовніше, досягнути відповідності між оплатою праці та внеском працівника
безпосередньо у процес виробництва. Це перш за все стосується управлінських кіл.
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Поняття „потенціал” походить від латинського слова „potentia”, що означає
здатність, приховану можливість, чинність, що може виявитися при відомих умовах
[1]. Використовуючи дане поняття в повсякденному житті, його етимологічний зміст,
можна припустити, що це джерела, можливості, кошти, запаси, які можуть бути
приведені в дію, використані для рішення якого-небудь завдання, досягнення певної
мети; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній області [2].
Аналіз публікацій стосовно теорії потенціалу виявив слабку теоретичну базу на
рівні підприємства. Відсутнє єдине визначення поняття. Різні автори пропонують різне
структурне наповнення потенціалу підприємства.
Потенціал – поняття, що припускає як діалектичну єдність можливостей, так і
процеси їхньої реалізації, тобто наявність необхідності й створення умов для їхньої
реалізації. Усвідомлення можливостей і створення умов для їхньої реалізації – це
суб'єктивний фактор, що представляє собою здібності суб'єкта. Ступінь можливої
реалізації потенціалу є імовірнісною характеристикою. Необхідність реалізується
тільки через волю, у вигляді нескінченного ланцюга волі вибору в діяльності людей”
[3], що через зміни приводить об'єкт до даного стану, тобто змінам у його стані.
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Процес реалізації залежить від: об'єктивних факторів – можливостей, обумовлених
станом об'єкта й навколишнього середовища, і суб'єктивних – здібностей їх
усвідомлювати (процесу пізнання), створювати, використовувати й розвивати. Таким
чином, потенціал включає суб'єктну (здібності) і об'єктну (можливості) складові, а
також процеси, що поєднують їх, – пізнання, реалізації, розвиток.
Підприємство – це, насамперед, соціальна система, де фундаментальною
закономірністю реалізації всіх процесів є їх „олюднення”, тобто втілення в діях конкретних
людей. Носієм потенціалу підприємства є людина. Тому, потенціал підприємства відображає
здібності працівників підприємства пізнавати й створювати можливості, інтегруючи в
просторі й часі процеси трансформації всіх видів ресурсів для виробництва матеріальних благ
і послуг. Триєдина природа потенціалу полягає в цілісності його складових: суб'єкта,
здатного пізнавати можливості об'єкта й реалізовувати процеси управління ними,
створюючи, таким чином, нові можливості, та процесів реалізації.
Суб'єктна складова потенціалу підприємства визначається як інтелектуальними
й морально-етичними якостями персоналу (індивідів, груп і колективів – більшою
мірою управлінської ланки підприємства), так і накопиченим досвідом, знаннями,
традиціями. За допомогою когнітивних механізмів індивідуум і колектив одержують
інформацію про можливості зовнішнього й внутрішнього середовищ підприємства, а
також здійснюють переробку цієї інформації для екстракції й зберігання. „Когнітивні
процеси охоплюють прийом, відбір, переробку й подальшу передачу в розумовологічний апарат індивідуума сигналів з навколишнього середовища” [4]. У результаті
реалізації когнітивних механізмів виникає своєрідна база знань, зосереджена в
організації, але розподілена між окремими особами, групами й колективами.
Об'єктною складовою потенціалу є взаємозалежна сукупність можливостей у
вигляді ресурсів, використовуваних на підприємстві, процесів їхньої трансформації, а
також адекватної до цілей підприємства організаційної структури [5]. Визначення
суб'єктної й об'єктної складових у потенціалі підприємства дозволяє виділити:
- об'єктивну необхідність управління потенціалом підприємства, що обумовлює
ефективність процесів функціонування й розвитку підприємства;
- виняткову роль індивідів, груп і колективів, що є носіями потенційних ідей і
приймають участь у підготовці, прийнятті й реалізації рішень на підприємстві;
- визначальне значення когнітивних механізмів, що реалізують процеси
накопичення й ефективного використання знань і досвіду в управлінні підприємством;
- культурні особливості внутрішнього середовища підприємства (корпоративну
атмосферу, координацію інтересів, готовність до компромісу, навички спільної
діяльності й т.д.), що формують основні риси й характер взаємозв'язків між суб'єктами
внутрішньовиробничих відносин.
Потенціал є характеристикою динамічного стану підприємства, обумовлений
цілями його функціонування й розвитку. Активність підприємства, перехід з одного
якісного стану в інше визначається його потенціалом. Управління потенціалом
пов'язано не тільки з пізнанням і використанням, але й формуванням і розвитком тих
його властивостей, які необхідні для досягнення бажаного результату.
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Вивчення гендерного аспекту в кадровому менеджменті
Федотова І.В., к.е.н, доцент кафедри управління та адміністрування
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Лошакова В.В., здобувач вищої освіти 4 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
loshakovavika@gmail.com
Кадровий менеджмент - це система планування, організації, мотивації і
контролю персоналу, необхідна для формування та досягнення цілей підприємства.
Розробки кадрового менеджменту націлені на те, щоб працівники могли
використовувати весь свій потенціал, всі наявні можливості для підвищення
продуктивності праці та якості роботи, були зацікавлені в отриманні підприємством
максимального прибутку [1].
Досить
часто, щоб досягти високого рівня продуктивності праці
використовуюсь саме чоловічі можливості. Тобто, існує гендерна несправедливість,
яка не дає змогу розвиватися жінкам в управлінні. Саме від цього і страждає кадровий
менеджмент в Україні, тому що підприємства не використовуюсь всі розумові силі
свого персоналу.
Питанням гендерної нерівності Д. Вачугов присвятив не одну працю [2]. Також
були проведені дослідження О. Краснопольською щодо виявлення у жінок-лідерів тих
якостей, що не притаманні чоловікам [3]. Дану тематику продовжила у своїй роботі О.
Гриньова [4]. А також ряд тез стосовно ролі жінок в управлінні сучасною організацією
висунув Я. Лояніч [5]. Проблема, яка не розглянута авторами: провідні менеджери
світу визнають наявність гендерної нерівності, однак виходу з даної ситуації
запропоновано було не в повному обсязі. Також автори не визнають залежності
організаційної культури від ступеня ставлення до жінок на керуючих посадах.
Сучасна статистика стверджує: 80 % жінок прагнуть побудувати кар’єру, з яких 48 %
намагаються посісти посади, щоб бути на рівні з чоловіками. Така тенденція
прослідковується лише останні 10 років. До цього вітчизняне суспільство не сприймало
жінок на посадах політиків, керівників, лікарів тощо, вважаючи дані професії виключно
чоловічими. Однак отримання незалежності Україною підштовхнуло жіночу половину
населення підняти свою значущість у різних областях бізнесу.
Таким чином, із плином часу ситуація щодо сприйняття жінок на чоловічих
посадах поліпшилась, але здебільшого перейшла до тіньового сектору. Так, деякі
роботодавці не будуть сприяти зростанню кар’єри свого підлеглого тільки через
статеву ознаку. Тобто гендерна нерівність у трудовій діяльності, особливо на керівних
посадах, присутня, незважаючи на відсутність явного протистояння. Однак все більше
підприємців розуміють, що жінки мають деякі риси характеру, які можуть бути
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використані для підвищення ефективності бізнесу, але якими не наділена чоловіча
половина персоналу.
Гендерна асиметрія в рамках організаційної культури веде до ряду негативних
наслідків. До числа основних наслідків відноситься істотне обмеження можливостей для
реалізації людиною свого потенціалу, свого внутрішнього ресурсу. Це впливає, з одного
боку, на потреби, інтереси, стану людини, з іншого - на ефективність управління
організацією. Ефективність управління, конкурентоспроможність організації, її творчий та
діловий потенціал можуть знизитися внаслідок недовикористання внутрішніх «людських
ресурсів», а також в силу дії інших факторів, спровокованих зазначеним процесом.
Організація здатна втратити стабільність, здатність швидко реагувати на мінливі мікро- і
макросоціальні умови через інертність, пасивність, незадоволеності людей, що виникає
внаслідок впливу гендеру. Крім того, гендер в прихованій формі викликає невпевненість,
стан когнітивного дисонансу, що нерідко призводить до вибору чоловіками і жінками форм
неадекватного і девіантної поведінки, що відбиваються на особистому, індивідуальному
житті та функціонуванні організації.
Таким чином, втілення гендеру в організаційній культурі негативно впливає не
тільки на життєдіяльність кожної окремої людини, обмежуючи його повноцінну
самореалізацію в індивідуальному і соціальному аспектах, а й на ефективність
управління організацією.
Для того, щоб розібратися чи є гендерна несправедливість в кадровому
менеджменті, тобто в корпоративній культурі підприємства потрібно провести оцінку.
Пропонується проводити оцінку гендерної чутливості корпоративної культури на
основі критерію сприйняття існуючої на підприємстві культури з боку різних категорій
середовищ (керівники, підлеглі та суб’єкти безпосереднього оточення).
Цей показник суттєво відрізняється від існуючих:
1. Він дає змогу охопити всіх, хто створює та сприймає корпоративну культуру;
2. Дає змогу через елементний склад оцінити якість сформованої культури з
точки зору гендерних аспектів та міру її сприйняття. Саме через сприйняття
формується відношення до корпоративної культури, задоволення або відчуження її,
бажання щось міняти в ній і т.д.
Використовуючи системний підхід та логічний аналіз, пропонується показник
сприйняття корпоративної культури з точки зору гендерних аспектів визначати за
допомогою трьох груп показників, які подані на рисунку 1.
Ці три напрями оцінки охоплюють сприйняття гендерної чутливості
корпоративної культури зовнішнього та внутрішнього середовища по притаманним
саме їм параметрам та прояву елементів.
Ефективна методика діагностики рівня гендерної чутливості корпоративної
культури підприємств повинна давати всебічну оцінку стану врахування гендерної
проблематики як в організаційній культурі в цілому, так і на рівні конкретних
робітників і колективів підприємства, а також враховувати вплив на культуру з боку
зовнішнього середовища – основних партнерів підприємства.
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Рис. 1 – Система показників сприйняття корпоративної культури з точки зору
гендерного аспекту окремими категоріями суб’єктів в підприємстві та за його межами

Аспекти підготовки молоді до управлінської діяльності
Харцій О.М., канд.психол.наук, доцент кафедри психології
Харківської державної академії культури
Harley_99@ukr.net
В сучасних умовах ринкової економіки стає нагальним питання підготовки
молодого покоління до ефективної управлінської діяльності.
Мета: виявити та розвинути особистісні якості молоді, що дають можливість
позиціонувати себе в сучасному суспільстві як успішну людину, ефективного
керівника.
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Діалектика розвитку суспільства й особистості полягає в тім, що суспільство
створює певні умови для реалізації здібностей людини, для її розвитку, разом з тим
напрямок, характер, темпи розвитку суспільства залежать від діяльності людини.
Формування всебічно розвинутої особистості обумовлено об'єктивно, тому що
розвиток суспільства неможливий без розвитку людини.
В сучасному світі вже недостатньо бути гарним фахівцем, що володіє
солідним багажем знань, але вміє працювати тільки за зразком. Однією з головних
цінностей людини стає творча активність особистості.
Сучасний керівник повинен бути творчою людиною. Творчий підхід до
діяльності у суспільстві створюється не тільки вихованням допитливості, смаку до
нестандартних рішень, здатності мислити нетривіально. Необхідно ще виховувати
готовність до сприйняття нового і незвичайного, прагнення використовувати і
упроваджувати творчі досягнення інших людей, будити самостійність і талант,
завзятість і віру у свої сили.
На творчі потенції людини, на їхній прояв і розвиток впливають мислення,
пам'ять, воля, знання, досвід, переконання тощо. Але ця сукупність властивостей
особистості більше відображає кількісну сторону можливості мати творчу
індивідуальність. Якісна ж сторона визначається не стільки наявністю цих й інших
властивостей самих по собі, скільки характером взаємозв'язку їх один з одним,
особливо їхньою напругою і спрямованістю. Творчий потенціал і його активність
знаходяться саме в сфері якісної динаміки властивостей особистості й у її
відношенні з конкретною діяльністю.
Кожна людина сама створює себе, робить своє життя унікальним і
неповторним. Щоденна зміна і відновлення її є необхідним атрибутом творчості.
Оскільки кожна людина генетично унікальна, і в минулому, сьогоденні чи
майбутньому не було і не буде двох генетично ідентичних особистостей, то й
ситуації, у які попадає людина, також унікальні. Вони змушують людину в кожному
конкретному випадку приймати рішення і діяти відповідно особистій оцінці
ситуації. Отже,
людина знаходиться в умовах, що постійно змінюються і
спонукають її до життєтворчості, а складовими життєтворчості є креативний
потенціал і креативні здібності особистості. Як відомо, креативність пов'язана з
різноманітними аспектами особистості.
Сучасний керівник не бере знання в готовому виді. Він повинен самостійно
добувати знання і самостійно застосовувати їх для рішення практичних і
пізнавальних задач. Як відзначають дослідники, творче мислення характеризується
не тільки і навіть не стільки обсягом придбаних знань, скільки структурою
розумового процесу,
багатством, складністю і результативністю розумових
операцій.
У проблемі творчості виділяють кілька граней: процес творчості, творча
особистість, творчі здібності, творчий клімат. Для розвитку креативного підходу до
діяльності необхідно створювати сприятливі умови для процесу творчості,
формувати основні якості творчої особистості, розвивати творчі здібності і
підтримувати творчу атмосферу в колективі. Часто сам творчий процес
розглядається у виді трьох взаємозалежних етапів: учень ставить задачу і збирає
необхідну інформацію; учень розглядає задачу з різних сторін; учень доводить
почату роботу до завершення. Кожний з цих етапів вимагає визначених витрат часу,
тому викладач не повинний підганяти учнів, а у випадку тупикової ситуації бути
здатним надати їм допомогу.
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Отже, в сучасній вищій школі потрібно використовувати передові освітні
технології та методики, які сприяють формуванню та розвитку творчої особистості,
виявленню креативного потенціалу у майбутніх фахівців організації. Це дає
можливість підготувати молодь до ефективної діяльності.
Виявлено, що творчий потенціал впливає на ефективність управлінської
діяльності, на самореалізацію. Розкрито і поглиблено наукові уявлення про соціальні
та психологічні засади прояву креативності у молоді. В процесі роботи виявлено
необхідність використання передових освітніх технологій і методик підготовки
майбутніх фахівців.
Підготовка молоді до ефективного управління базується на формуванні
творчого підходу до діяльності. Для виховання сучасної молоді необхідно
формувати та розвивати творчі здібності, вчити приймати нестандартні рішення,
брати відповідальність на себе. Формувати уміння самостійно систематично
працювати, цілеспрямовано прагнути до істини, виховувати здатність глибоко
проникати в сутність проблеми, виявляти зв'язки між явищами, тобто здатність до
аналізу і синтезу.
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Основні методи тайм-менеджменту
Ходаківська Ю.Ю., здобувач вищої освіти 4 курсу ННІ фінансів, банківської
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hodakivska999@gmail.com
Науковий керівник: Попович Л.О., асистент Університета державної
фіскальної служби України
Для досягнення успіху, керівникам організацій необхідно постійно підвищувати
ефективність – свою та підлеглих. Домогтися цього можна за допомогою управління
часом – тайм-менеджменту. Його філософія полягає не в тому, щоб працювати якомога
більше, а в тому, щоб успішно справлятися з усіма професійними і особистими
завданнями, все встигати і таким чином робити своє життя гармонійним.
За Стівеном Прентісом, тайм-менеджмент – це технології управління часом у
реальних ситуаціях повсякденного життя, це безліч прикладів, прийомів і практичних
рекомендацій, які роблять пропоновані концепції управління часом наочними і такими,
що легко запам'ятовуються [1, c .4].
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Існують найбільш відомі в європейській практиці методи тайм-менеджменту.
1. Закон Парето або правило 80/20 – один з найбільш поширених способів оцінки
ефективності будь-якої діяльності. Його сутність полягає в тому, що 20% зусиль дають
80% результату, а інші 80% зусиль реалізуються лише на 20%. Згідно з цим принципом
80% потрібної інформації можна знайти в 20% обсягу тексту [2].
2. Методика розстановки пріоритетів по «матриці Ейзенхауера». Відповідно до
цієї методики кожну справу залежно від її важливості та терміновості необхідно
віднести до одного з 4-х типів пріоритетності:
А –важливі, і термінові справи;
В – важливі справи, які не потребують миттєвого виконання;
С – незначні справи, виконати які необхідно якомога швидше;
D – справи, від виконання яких можна відмовитися, оскільки вони не принесуть
належної віддачі.
3. Піраміда Франкліна – це комплексна система постановки та досягнення цілей,
яка розрахована на все життя. Відмінність піраміди Франкліна від інших методик
полягає в тому, що вона планує не тільки час, але й зайнятість, шляхи досягнення
глобальної мети.
4. Getting Things Done (GTD) – це методика тайм-менеджменту, заснована
Девідом Алленом. Основна ідея методу полягає в тому, що людині необхідно
розвантажити голову від зайвої рутинної інформації, перенісши її на зовнішній носій,
зокрема в лотки з паперами, книжку-щоденник або електронний органайзер.
5. Personal Efficiency Program (PEP) – це методика особистої ефективності,
заснована Керрі Глісоном. PEP – це ціла система методів та інструментів, що дає змогу
навести порядок в справах, в паперових документах, у файлах на комп’ютері, в
електронній пошті і в усій особистій інформації, з якою доводиться працювати [2].
Таким чином, тайм-менеджмент – управління собою, застосовуючи відповідні
методики та механізми організації часу, вони сприятимуть діагностиці тимчасових
проблем в управлінні часом та формуванню індивідуальної технології, яка найбільше
відповідає характеру, темпераменту, біологічним ритмам та роду занять.
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Завдання післядипломної освіти – формування освіченої, творчої, всебічно
розвиненої особистості. Ділові якості працівника зумовлюються рівнем його
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професійної компетентності, рівнем творчого і фізичного розвитку. Сучасна економіка
потребує від фахівців нової якості – підвищення професійної мобільності, що повинна
розвиватись на всіх рівнях професійної і загальноосвітньої підготовки. Професійна
мобільність сприяє трудовій адаптації людини, що виникає при переході від навчання
до трудової діяльності. Успішність адаптації визначає ефективність, якість подальшої
роботи і є провідним фактором самореалізації працівника в трудовій сфері, механізмом
його трудової кар’єри. Адаптованість людини в конкретному трудовому середовищі
виявляється в її поведінці, в показниках трудової діяльності, ефективності праці,
засвоєнні соціальної інформації та її практичної реалізації, зростанні усіх видів
активності, задоволенні різними сторонами трудової діяльності тощо.
Трудова адаптація має складну структуру і об’єднує професійну,
психофізіологічну, соціально-психологічну, суспільно-організаційну і культурнопобутову адаптації.
Професійна адаптація виявляється в певному рівні оволодіння професійними
навичками та вміннями, у формування певних професійно необхідних якостей
особистості, в розвитку сталого позитивного ставлення працівника до своєї професії.
Психофізіологічна адаптація – це процес засвоєння людиною сукупності умов праці
(техніка і технологія, санітарно-гігієнічні норми). Соціально-психологічна адаптація
полягає у засвоєнні людиною соціально-психологічних особливостей трудової
організації, входження в сталу систему взаємостосунків, позитивній взаємодії з
членами організації. Суспільно-організаційна адаптація означає засвоєння новими
членами колективу організаційної структури організації, системи управління і
обслуговування виробничого процесу, режиму праці та відпочинку тощо. Культурнопобутова адаптація – це участь нових членів колективу в традиційних для даної
організації заходах поза робочим часом.
На кафедрі військової фармації Української військово-медичної академії
важлива увага приділяється підготовки слухачів до майбутньої самостійної діяльності.
На практичних, самостійних заняттях широко застосовуються ділова гра, ситуаційні
вправи, де моделюються ситуації, що можуть виникати у майбутньому на тих посадах,
які вони будуть обіймати. Особлива увага приділяється самостійної роботі слухачів як
однієї із засад підготовки слухачів до самостійного навчання і практичної діяльності,
формування самостійності як здатності особистості організовувати і реалізувати свою
діяльність без сторонньої допомоги і керівництва.
Для активізації самостійної роботи слухача важливе значення має мотивація. З
посиленням мотивації підвищується творча активність, інтелектуальні можливості,
змінюється на краще пізнавальна діяльність. Мотивація впливає не тільки на поведінку
людини, але є сукупністю факторів, які стимулюють діяльність особистості,
об’єднують її внутрішні властивості і можливості. Мотиваційні механізми є системою
взаємодіючих факторів, засобів, відношень, зв’язків. Від позитивної мотивації до
навчання залежить успішне оволодіння знаннями, вміннями та навичками. При чому,
дослідження педагогів та психологів свідчать про те, що висока позитивна мотивація
може зіграти роль компенсуючого фактору у випадку недостатньо високих здібностей,
однак у зворотному напрямку цей фактор не працює – ніякий високий рівень
здібностей не може компенсувати відсутність навчального мотиву або низьку його
виразність, не може призвести до значних успіхів у навчанні.
Мотив є синтезом і сукупністю різних спонук, які сприяють процесу підвищення
кваліфікації, компетенції. Тому важливим є аналіз проблем внутрішнього і
зовнішнього спонукання, винагороди, очікування, компенсації, покарання, оцінювання,
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визнання, знання моделей соціальної, навчальної, трудової, спонукальної мотивації,
вивчення психологічних особистостей слухачів, які впливають на досягнення успіху,
на його ціннісні орієнтування: спрямованість на себе, на процес, на діло, на результат
діяльності тощо.
Професійна кваліфікація та компетентність фахівця залежить не тільки від його
знань, але й практичного досвіду. Тому особлива увага при підготовці військових провізорів
приділяється практичній підготовці (фармацевтична і військово-фармацевтична практики),
що займає 60,8% від загального обсягу навчального часу. На практиці слухачі поглиблюють
та закріплюють знання та вміння, що були здобуті під час навчання на кафедрі, набувають
спеціальних навичок роботи на військово-фармацевтичних посадах, досвіду організації
медичного постачання військових підрозділів. Для професійної адаптації військовим
провізорам, як й іншим фахівцям, необхідно мати: високий рівень професійної грамотності;
здатність розібратись в ситуації, сформулювати проблему, розробити альтернативні
варіанти її вирішення і реалізувати обраний варіант; технічні і функціональні навички,
компетентність у виробництві, менеджменті, маркетингу, економічному аналізі; вміння
працювати в колективі; здатність нести відповідальність, постійно вчитися і
пристосовуватись до змін.
Розподіл випускників кафедри військової фармації здійснюється на керівні
посади у військові аптеки, медичні депо, склади, військові представництва на
підприємствах тощо. Тому випускник має володіє не тільки певними професійними
якостями, але й управлінськими навичками:
 адаптаційна мобільність (схильність до творчих форм діяльності, неперервність
поглиблення й оновлення знань, ініціативність, прагнення вчити інших, бажання
якісних змін в організації, прагнення нововведень, діловитість тощо);
 контактність (товариськість, інтерес до людей, високий рівень розуміння у
сфері міжособистісних відносин, здатність приваблювати людей, слухати, розуміти і
переконувати людей, уміння подивитись на конфліктну ситуацію очима
співрозмовника);
 стресостійкість (інтелектуальна й емоційна захищеність у проблемних
ситуаціях, самовладання і тверезість мислення у прийнятті колективних рішень,
об’єктивність, володіння навичками саморегуляції стану);
 домінантність (енергійність, власність, честолюбство, здатність до
самоствердження, впевненість у собі, прагнення до особистої незалежності, лідерства,
високий рівень самооцінки і притягань, сміливість, вольовий характер).
Тому професійна підготовка такого фахівця повинна бути спрямована на
формування базових управлінських навичок: комунікативні навички (набуття навичок
управлінського спілкування, управління персоналом, комунікативних взаємодій,
проводити ділові переговори, користування оргтехнікою тощо); адаптаційномобілізуючі навички (набуття інтелектуальних навичок (аналізу, синтезу), навичок
самоконтролю і самовиховання, творчої діяльності тощо); комерційно-домінантні
навички (навички підприємницького мислення, підприємницької діяльності, трудові
навички, навички практичного керівництва підрозділом, навички оцінки становища і
самооцінки).
Сьогодні до професійної компетенції керівників будь-якого рівня висуваються
наступні вимоги: знання та розуміння природи управлінської праці та процесів
управління; знання посадових та функціональних обов’язків керівників, володіння
засобами досягнення мети і підвищення ефективності роботи підрозділу або
організації; вміння використовувати сучасну інформаційну технологію та засоби
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комунікації, необхідні в управлінському процесі; володіння майстерністю управління
людськими ресурсами; володіння майстерністю налагоджувати зовнішні зв’язки;
здатність до самооцінки, вміння робити правильні висновки й неперервне підвищення
своєї кваліфікації з оновленням своїх знань та вмінь.
Таким чином, у сучасних умовах вища школа повинна виховувати і вести
підготовку фахівців нового типу, які поєднують високий рівень професійної підготовки
зі значним особистісним потенціалом, здатного поєднувати спеціальні знання і
професійні навички з організаторської роботою з людьми, здатних бути лідером у
будь-яких умовах, прогнозувати майбутнє, реалізовувати поставлені завдання. Крім
того, особливу увагу в професійному навчанні необхідно приділяти формуванню
психологічної готовності до трудової діяльності фахівців, що є умовою успішної
професійної адаптації людини.

Цигичко С. М., здобувач вищої освіти 5 курсу спеціальності «Управління
фінансово-економічною безпекою», Харківський національний економічний
університет ім. Семена Кузнеця
Tsygichcko.sanj@gmail.com
Науковий керівник: Мішин О.Ю., к.е.н. доцент, Харківський національний
економічний університет ім. Семена Кузнеця
У сучасних бізнес-умовах, що характеризуються безперервними змінами та
збільшенням кількості факторів ризику, для ведення успішної діяльності організаціям
необхідно приділяти підвищену увагу питанням забезпечення економічної безпеки. В
таких умовах зменшення внутрішніх факторів ризику, є пріор итетним питанням для
ефективної діяльності підприємства.
Метою даної статті є уточнення науково-теоретичних засад управління
кадровою безпекою на підприємстві.
Проблемою управління кадровою безпекоюзаймалися такі вітчизняні вчені як:
Дмитрієва Л. Н. [1], Дуванова Ю.Н. [1], Платонова І.В. [2,3], Мішин О. Ю. [4], Мішина
С.В. [4], Брянцева Л.В. [5], Макушнікова Е.С. [5], Хорев А.І. [6], Кобелєва С.В. [7],
Горковенко Е.В. [8] та інші. В їх роботах, як на думку автора, не розглянуті основні
риси кадрової безпеки як окремого елемента системи економічною безпеки.
Необхідною умовою ефективного управління ризиками в даний час є перехід від
фрагментарної, епізодичної, обмеженої моделі управління до безперервної,
інтегрованої і розширеної. Управління ризиками слід представляти, як чітко
організований, безперервний процес [1].
Найбільш значущою складовою внутрішніх факторів ризику, що впливають на
економічну безпеку, є кадрові ризики. Виходячи з сучасного підходу до управління
ризиками і з урахуванням особливостей кадрового ризику, визначимо, в чому полягає
управління кадровим ризиками організації. Управління кадровим ризиками - це процес
визначення, оцінки та контролю всіх внутрішніх і зовнішніх чинників кадрового
ризику, зміна яких може негативно вплинути на діяльність організації і її персоналу.
Управління кадровим ризиками - це процес, який починається на етапі розробки
стратегії управління персоналом і охоплює всю систему управління персоналом
організації на всіх її рівнях[4].
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При розгляді проблеми забезпечення кадрової безпеки організації заслуговує
пильної уваги питання вивчення факторів, що сприяють появі загроз кадровій безпеці
організації і створюють небезпеку для реалізації її інтересів. Дані фактори поділяються
на внутрішні і зовнішні, до внутрішніх відносять[2,3]:
– низький рівень соціальної відповідальності, власників і менеджменту
організації;
– відсутність корпоративної культури;
– неефективність контролю на етапах підбору та відбору персоналу;
– відсутність внутрішньої нормативно-правової бази в галузі забезпечення
безпеки підприємства;
– відсутність навчання персоналу основам протидії кадровим загрозам;
– неефективна система мотивації добросовісної поведінки персоналу.
До зовнішніх відносять факторів ризику:
– стан ринку праці;
– інституційні правові норми;
– державна соціально-економічна політика;
– криміналізація суспільства;
– державна політика в галузі науки і освіти;
– духовно-моральне виховання;
– трудова міграція;
Забезпечення кадрової безпеки як однієї з складових економічної безпеки
організації, на думку автора, є першочерговим завданням, що стоїть перед
керівництвом, оскільки персонал бере участь у всіх сферах економічних відносин
організації. В умовах високої конкуренції на ринку успішність діяльності компанії,
збереження її інформаційних, матеріальних і фінансових ресурсів багато в чому
залежить від дій персоналу. Тому невипадково одним з основних напрямів
конкурентної боротьби є виявлення слабких ланок у ланцюзі «працівникроботодавець" з метою переманювання найбільш цінних кадрів конкурента. Кадрова
безпека на практиці виявляється в ступені лояльності персоналу, яка багато в чому
залежить від задоволеності умовами роботи, оплатою праці, перспективами кар'єрного
зростання, мікрокліматом всередині колективу[7].
Метою забезпечення кадрової безпеки організації є запобігання негативному
впливу факторів зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища на економічну безпеку
організації за рахунок своєчасного усунення (або мінімізації) ризиків і загроз,
пов'язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами
в цілому [8]. Процес управління кадровою безпекою - це послідовність певних дій,
реалізація яких дозволить сформувати певний управлінський вплив. На нашу думку,
процес управління кадровою безпекою повинен будуватися на основі системного
підходу, що враховує всі аспекти забезпечення безпеки[5].
Перший етап - визначення елементів системи управління кадрової безпекою має важливе концептуальне значення в організації самого процесу управління.
Правильно повинні бути визначені не тільки елементи системи, а й існуючі між ними
взаємозв'язки. До елементів системи управління кадрової безпекою можна віднести
суб'єкти, об'єкти, підходи до управління, прийоми та інструментарій управління.
Суть другого етапу - формування інформаційно-методичного забезпечення
оцінки стану кадрової безпеки - полягає в створенні інформаційної бази, що дозволяє
проводити оцінку стану кадрової безпеки, а також методичної бази, що включає
методики оцінки, що враховують специфіку діяльності організації.
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На третьому етапі проводиться діагностика рівня кадрової безпеки, що включає
розрахунок оціночних показників і параметрів. Підсистема моніторингу загроз
включає в себе два етапи: 1) виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз кадровій безпеці;
2) розробку і впровадження заходів щодо попередження (або нейтралізації) загроз[6].
Підсистема контролю повинна забезпечувати оцінку ефективності впроваджених
заходів щодо попередження або нейтралізації загроз кадрової безпеки, а також рівня
управління кадрової безпеки. Ця підсистема дає підстави для коригування виконання
будь-якого з етапів управління кадрової безпекою організації. Таким чином,
управління кадрової безпекою організації дозволить своєчасно реагувати на виклики
навколишнього середовища і забезпечити ефективність не тільки персоналменеджменту, а й управлінських процесів в цілому.
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Роль мотивації персоналу на підприємстві в сучасних умовах
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nastysha17fin@ukr.net
Науковий керівник: Попович Л.О., асистент Університету державної
фіскальної служби України
В умовах сьогодення, мотивація персоналу є одним із найважливіших чинників,
що може впливати на розв’язок цілої низки проблем, що постають перед керівництвом
в процесі управління, зокрема забезпечення оптимального використання ресурсів,
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мобілізації кадрового потенціалу, збільшення прибутку. Саме цей факт обумовлює
актуальність обраної теми дослідження.
Проблематика, пов’язана з роллю мотивації, є предметом дискусій та досліджень
багатьох вітчизняних вчених, таких як: Л. Безтелесна [2], О. Попрозман, Ф. Хміль, [1],
Ю. Нагорський [3], Г. Міщук.
Метою дослідження є визначення ролі мотивації персоналу на підприємстві в
сучасних умовах.
Термін «мотивація» походить від латинського «movere», що означає «приводити
в рух», «штовхати» та не має однозначного визначення ні у вітчизняній, ні у
зарубіжній літературі. Так, на думку С. Ільченка, мотивація – це – «сукупність
рушійних сил, що спонукають людину до дії. Ці сили у кожної людини індивідуальні,
знаходяться «всередині» неї або впливають ззовні, змушуючи робити ті або інші
вчинки свідомо чи несвідомо» [4]. В. Васюта виділяє мотивацію, як функцію
керівництва, що полягає у «формуванні в працівників стимулів до праці, а також у
довгостроковому впливі на працівника з метою зміни по заданих параметрах структури
його ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і
розвитку на цій основі трудового потенціалу» [6].
Сьогодні, поширені дві основні теорії мотивації: змістовні та процесуальні.
Змістовні теорії займаються ідентифікацією того, як робота або внутрішній стан
працівника спонукає до тієї поведінки яка спостерігається, а процесуальні теорії
описують уже сам процес мотивації.
Варто зазначити, що на формування мотиваційних механізмів впливають
закладені природою особливості індивіда, етнічні або національні образи праці, образ,
рівень і якість життя сім’ї та найближчого соціального оточення, можливість і якість
загальнокультурної та професійної підготовки до вибраного роду діяльності [1]. Тому
для удосконалення системи мотивації праці, для успішної і злагодженої роботи
персоналу, сучасним підприємствам слід використовувати методи як матеріального
(заробітна плата, премії), так і нематеріального стимулювання (тренінги, навчання,
соціальні пакети, вільний графік роботи). Ці методи стимулювання безпосередньо
впливають на мотивацію співробітників. Саме тому, для того щоб досягти високих
результатів, керівництву необхідно мотивувати своїх підлеглих на наполегливу,
старанну і якісну роботу, що часто є дуже складним для реалізації процесом [5].
Велика роль належить і статутній мотивації. Вона є внутрішньою рушійною
силою поведінки, пов'язаної з прагненням людини посісти вищу посаду, виконуючи
відповідальнішу і разом з тим складнішу роботу, працювати в сфері організації, яка
вважається більш престижною, більш важливою для соціуму. Саме це пов'язане із
прагненням людини користуватись авторитетом, стати неофіційним лідером, бути
фахівцем своєї справи [7].
Саме мотивація праці покликана сприяти формуванню працівника нового типу:
ініціативного, заповзятливого, орієнтованого на максимальні досягнення в праці,
здатного творчо і інноваційно діяти.
Отже, керівник повинен вміти правильно
налаштовувати і виховувати
співробітників, визначати мету діяльності, формувати довгострокові та и
короткострокові плани мотивації та стимулювання, орієнтуватися на зовнішні та
внутрішні чинники мотивації, вибирати правильні методи стимулювання.
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Employee turnover is a certain social and economic process characterized by a change
in the staff composition over a period of time under the influence of specific factors. Staff
turnover does not arise out of nowhere and demonstrates serious problems in personnel
management and in bank management on the whole. Excessive staff changes negatively
affects the morale integrity of employees who continued working in the bank and they are
always accompanied by additional expenses such as training a new employee, reducing
income during this period. This phenomenon is explained by a number of reasons, which can
be divided into two groups: objective (external) causes and subjective (internal) ones.
If we talk about objective reasons, first of all, it should be noted that the independence
of the employee grows, his loyalty to the organization reduces, the emphasis on achieving
their own goals increases, and at the same time the ideological component of work becomes
smaller.
There are more subjective reasons than objective. These reasons are individual and
vary in different official, professional and age groups. If in small banks the reason for the
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resignation of a specialist is obvious, then in large banks, getting such information is
complicated. The assessment of the true reasons for the dismissal of an employee in this case
becomes subjective and with a certain probability has a share of fallibility [1].
To study the social and psychological methods of managing the authors of the article
developed the questionnaire that allows them to analyze the staff's satisfaction with the style of
senior-management, the degree of motivation, and to identify the features of personnel management,
the impact of social and psychological aspects of management on staff turnover.
The basic institution for staff turnover problem research is PJSC KB "PrivatBank", the
leader of retail banking in Ukraine. It owns the second largest network of branches and
provides the largest number of jobs in the banking sector [2].
The survey was attended by 50 respondents aged from 20 to 50 years.
Based on the answers to the questionnaire, the index of satisfaction was calculated and
the factors causing the greatest satisfaction and the greatest dissatisfaction of the personnel by
work organization in PJSC CB "PrivatBank" were determined.
Having analyzed the results of questionnaire survey in PJSC KB "Privatbank", it was
managed to identify some main reasons for the instability of bank staffing:
1. Imperfect staff recruitment system. It is necessary to pay more attention to the
improvement of staff recruitment - to recruit the staff according to the principle "appropriate
person to the appropriate job." This principle involves taking into account the personnel’s
qualities, desires, and skills when applying for a job.
2. Slow career advancement of employees. It is necessary to provide career planning in
which the employee can improve professionally and not change the position. The
management of PJSC CB "PrivatBank" should make efforts to motivate an employee to work
more diligently and actively in the workplace.
3. Lack of clear staffing strategy. Solving staff turnover problem should be a strategic task for
both staff management department at the head office, and separate structural subdivision.
One of the reasons for employee to leave their jobs is the motivational component career growth. On this basis, it can be said that the level of motivation depends not only on
the effectiveness of the set standards, but also the period of the time the employee occupies
the particular position and willing to work for organization. Let's establish a parallel between
higher needs and intangible motivators of bank staff (according to McClelland's theorem):
willing to cooperate characterizes the aspiration of the employee to be a part of the team
united by corporate culture; the need for achievements is based on the participation in
decision-making, taking the initiative in reaching the goals, the constant and specific
encouragement of them in accordance with the results attained; the wish to rule is determined
by the opportunity for career advancement [1,3]. It is the failure to meet the listed demands
that makes people to think about finding a new place of work.
Thus, according to the results of the search conducted by PJSC CB "PrivatBank", the
reasons for resignations in 30 cases out of 100 were low income, in 23 - the low career
growth potential, in 16 - the work became a routine.
In PJSC CB "PrivatBank" there is a three-level system of organization of work. Each
level differs by the norm of working hours and salary scale. Career growth is possible only on
condition of good and effective work of the employee. Applying for a high position is much
more complicated. The obstacle is a large number of people working in the department,
therefore, from 15 to 20 candidates can be applied for the post of the head. Usually these are
employees who perform high results of their work.
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The process of conducting a competition among those who want to take up a post may
be complex and take a long time. Therefore, it is necessary to introduce certain criteria that
could limit the range of candidates.
The requirements should be connected not only with effective work, but also certain
personal achievements (respect in the team, good customer’s feedback, excellent evaluation
by the secret customer).
It is advisable to include in this list: fixing achievements that will help to identify a
better worker and increase competition and activate the desire to stand out among the staff;
ability to influence decision-making on problems concerned to everyone. It is possible to
realize this through joint meetings, questioning, and voting; conducting competitions of
professional skill, rewarding winners with honors, bonuses.
In order to maintain certain level of motivation in a team it is necessary to choose a
person who will supervise it and will be able to use this or that incentive method in time to
improve the efficiency of staff [1].
Consequently, there are many social and psychological problems in personnel
management that affect the bank's activities. Each of them affects both the team itself and the
work of the entire banking institution. Problems detected in time and their effective
elimination are the key to the successful work of the team, and in the future, and the activities
of the entire bank. PJSC CB "PrivatBank" at first glance is the embodiment of a wellorganized company, which pays much attention to social and psychological management of
personnel. But management is more directed at the team and does not pay due attention to
individual problems that are related to the specifics of work and the need for self-realization.
Thus, staff turnover is one of the key problems that need to be resolved by all means.
The bank needs to look more closely at its system of motivation, the recruitment procedure
and the effectiveness of strategic and tactical planning systems of organizational actions. It
should be noted that this problem can be solved by applying such tools as: corporate culture;
positive climate; internal connections. In the most effective way these tools operate in a
complex interconnection. It is also necessary to increase the loyalty of employees to the
banking institution, to raise the problem of staff turnover as a goal of strategic planning,
which will be reflected at all current stages with the appropriate degree of control.
Literature:
1. Konovalenko V. Psychology of personnel management: sub. for bachelors: / V.
Konovalenko, M. Konovalenko, A. Solomatin. – M.: Yurait, 2014. – 476 pp.
2. Official page of PJSC CB "PrivatBank" – [Electronic resource] – Access mode:
https://privatbank.ua/ru/
3. Danalaki V. Personnel management of a commercial bank in modern conditions /
V. Dannalaki // State and regions. Sir Economy and entrepreneurship. – 2013. – №5. – Oct.
10–108.
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СЕКЦІЯ 9. ЛОГІСТИКА
Логістичне управління закупівельною діяльністю на підприємстві
Акіф’єва Д.С., здобувач вищої освіти 7 курсу спеціальності 073 «Менеджмент»
Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
Науковий керівник: Калашнікова Х.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова
kristall0311@gmail.com
В умовах сучасного ринкового середовища суб’єкти господарювання
зосереджують свою увагу на пошуку методів та інструментів, які б дозволяли
покращити функціонування підприємства як в цілому, так і за його ключовими
підсистемами. Серед них особливе місце посідає логістика постачання, яка, з позицій
системного підходу, дає змогу зменшити витрати виробництва, що пов’язані з рухом
елементів матеріального потоку підприємства.
Логістичне управління поставками сировини та матеріально-технічних ресурсів
є структурним елементом у системі логістичного управління підприємством й
базується на використанні системного, стратегічно орієнтованого підходу до
управління логістикою постачання.
Має сенс розділити «Логістичне управління закупівельною діяльністю» на шість
основних аспектів діяльності. Для того, щоб зрозуміти процес логістичного управління
роздивимось суть і завдання закупівель, їх зв'язок із виробничою та збутовою
діяльністю; закупівельну логістику, її завдання і функції; планування закупівель
матеріальних ресурсів; проектування логістичного рішення стосовно вибору
постачальника; організація закупівель та управління закупівельною діяльністю;
правові основи закупівель.
Закупівля передбачає реалізацію процесу купівлі-продажу між постачальником і
споживачем. При цьому сфера закупівель виділяється зі сторони споживача і є для
нього економічно доцільним придбанням товарів і послуг, вироблених не ним самим. У
традиційній вітчизняній практиці сфера діяльності щодо забезпечення підприємствавиробника необхідними матеріальними ресурсами часто носить назву матеріальнотехнічного постачання, така ж діяльність стосовно торговельного підприємства –
товаропостачання. Однак сьогодні цю сферу переважно визначають як логістику
закупівель. Порівняно недавно виробничі підприємства намагалися, щоб (по
можливості) більшість із потреб, що виникають, задовольняти власними силами.
Зараз підприємства у всьому світі намагаються відійти від такої практики.
Переважна частина підприємств при вирішенні проблеми "виробити або закупити"
(make or buy problem) роблять вибір на користь придбання необхідного ресурсу або
послуги. Виділення функції закупівель визначається економічною доцільністю
спеціалізації, оскільки неможливо знайти компанію, якій було б вигідно самостійно
виготовляти всі матеріальні ресурси, що використовуються нею у виробничому
процесі. Такі товари проходять через ланцюг організацій, які здійснюють закупівлі
комплектуючих деталей з метою подальшої переробки чи без неї. Для виробників
товарів та послуг закупівлі є гарантією їх збуту і, відповідно, гарантією забезпечення
безперервності виробництва й ефективного функціонування підприємств. Для
споживачів – це гарантія своєчасного надходження необхідних ресурсів у визначеному
обсязі для досягнення власної мети, а для всіх учасників товаропросування – гарантія
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виживання в умовах ринкової конкуренції. З одного боку закупівельна діяльність може
розглядатися як частина маркетингової політики підприємства, оскільки при
плануванні перспективного розвитку маркетологи повинні приділяти особливу увагу
проблемам ресурсного забезпечення виробничого процесу. При цьому маркетинг
потрібен не лише як засіб активізації продажів підприємства, але є незамінним при
закупівлі товарів і послуг.
Закупівельна логістика – це управління матеріальними потоками в процесі
забезпечення виробничого чи торговельного підприємства матеріальними ресурсами.
Вона є однією з основних логістичних підсистем і вивчає процес просування сировини,
матеріалів, комплектуючих і запасних деталей з ринку закупівель до складів
підприємства.
Саме тому загальна мета закупівельної логістики полягає в адекватному та
повному задоволенні потреб виробництва та торгівлі в матеріальних ресурсах (товарах)
з максимально можливою економічною ефективністю. Це означає, що підприємство
повинно отримувати необхідні щодо кількості та якості матеріальні ресурси у
визначений час, в потрібному місці, від надійного постачальника, який своєчасно
відповідає за своїми зобов'язаннями, з належним рівнем сервісу (як до-, так і
післяпродажного) та за вигідною ціною.
Використана література:
1. Волинчук Ю.В. Логістичне управління процесом постачання на підприємствах /
Ю.В. Волинчук, І.О. Куделя // Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. —
2013. — Вип. 10. — С. 32–38.
2. Міщук І.П. Оцінювання ефективності системи логістики підприємства торгівлі /
І.П. Міщук // Міжнародний науковий журнал. Механізм регулювання економіки. –
2012. – № 4. – C. 102–110.
3. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: навч. посіб. /
Л.В. Балабанова, А.М. Германчук. — К.: Професіонал, 2004. — 288 с.

Моделювання життєвого циклу систем і об’єктів
Волкова Т.В., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету
wolf949@ukr.net
Життєвий цикл (ЖЦ) у системній інженерії розуміють як розвиток системи,
продукції, послуги, проекту або іншого об'єкта, що створюється людиною для
задоволення своїх потреб, від виникнення задуму до припинення існування об'єкта як
цілого.
При моделюванні ЖЦ слід брати до уваги, що його модель може бути побудована на
будь-якому рівні ієрархічної структури системи і проекту (рис. 1.1).
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Рис. 1.1 – Ієрархія систем, проектів і моделей їх життєвих циклів
Тому моделі й процеси ЖЦ застосовуються рекурсивно стосовно цільової
системи, а також до елементів її ієрархічної структури, до проекту й до
підпорядкованих проектів. При такому підході результати, отримані на одному з рівнів
ієрархії, використовуються в якості входів на наступному (нижньому або верхньому)
ієрархічному рівні. Кожна із систем в ієрархії може створюватися в рамках окремого
проекту, який, у свою чергу, відповідальний за придбання й використання елементів
системи більш низького ієрархічного рівня, створення й поставку елементів на більш
високий рівень. Доступні й керовані елементи системи можуть бути виготовлені,
використані повторно або придбані в іншої організації.
При формуванні моделі керування ЖЦ складного інженерного об'єкта повинен
бути виконаний аналіз, на основі результатів якого буде побудована ієрархія систем,
проектів і моделей їх ЖЦ із виділенням цільових систем і систем забезпечення. Також
повинні бути виділені точки зору і уявлення архітектури, які будуть використовуватися
при описі зазначених систем. На думку експертів, у якості цільової системи слід
розглядати систему підприємства, стратегічною метою якого є сталий розвиток на
основі введення в експлуатацію складних інженерних об'єктів. Так, необхідно
вишиковувати сукупність моделей ЖЦ, включаючи ЖЦ проектів великих підсистем
інженерного об'єкта й моделей керування ЖЦ продукції, охоплюючи визначення
стратегії керування, вибір процесів ЖЦ і розв'язок інших актуальних завдань.
Керування ЖЦ – процес прийняття розв'язків, спрямований на досягнення цілей
і розв'язок завдань, що визначають можливість максимально повного задоволення
встановлених потреб. Для успішного керування ЖЦ будь-яких систем необхідно
правильно побудувати динамічний зв'язок між результатами оцінки показників
розвитку системи, ЖЦ якої є об'єктом керування, і результатами оцінки показників, що
характеризують ступінь задоволеності від забезпечення встановлених потреб. Щоб
побудувати такий зв'язок, необхідно:
– сформулювати стратегію керування ЖЦ;
– сформувати здатність до керування ЖЦ.
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При формуванні стратегії керування ЖЦ системи враховують можливість
задоволення за допомогою цієї системи потреб ключових зацікавлених сторін.
Для ефективного управління розвитком інженерних об'єктів, що цікавлять
організацію, також важливим є володіння можливістю для реалізації прийнятої
стратегії (досягнення стану, коли організація здатна на належній методичній основі
вибирати й реалізовувати ефективні процеси ЖЦ). Для досягнення здатності до
керування ЖЦ організації необхідно забезпечити гарантовану доступність: ефективних
процесів ЖЦ, придатних для безпосереднього використання; методів і засобів
ефективного управління обраними процесами ЖЦ; кваліфікованого персоналу,
здатного реалізовувати обрані процеси ЖЦ.
При формуванні методичних і нормативних основ керування ЖЦ складного
інженерного об'єкта необхідно, з урахуванням прийнятої стратегії керування ЖЦ,
адаптувати процеси ЖЦ, описані в офіційному міжнародному стандарті ISO/IEC/IEEE
15288, і далі на рівні системи підприємства затвердити документ, що містить опис
адаптованих процесів ЖЦ. Рекомендації, що містяться в цьому документі, повинні
бути обов'язковими для всіх сторін, зайнятих у керуванні ЖЦ інженерного об'єкта.
Діаграма на рис. 1.2 пов'язана з процесами, а також із типовою моделлю ЖЦ.
Лінії на цій діаграмі відображають інтенсивність дій по використанню певних
процесів протягом усього ЖЦ технічної системи. Пік дії відповідає такому моменту в
ЖЦ, коли процес стає ключовим на даній стадії. Дія, що виконується до піка, може
бути пов'язана з питаннями:
– які стосуються реалізації процесу протягом ЖЦ (наприклад, як будуть
враховані обмеження, що накладаються на системні розв'язки з боку супроводу або
вилучення з обігу, у вимогах до системи або в проекті системи);
– що стосуються перспективного планування й виявлення ресурсів, необхідних
для завершення майбутніх дій процесу (наприклад, визначення й планування заходів
щодо контролю й випробування системи).

Інтеграція суб'єктів агропродуктового комплексу України в міжнародну
цифрову інфраструктуру логістики
Головченко Л. М., здобувач вищої освіти ступеня магістр спеціальності
«Менеджмент» Університету економіки та права «КРОК»
Науковий керівник: Алькема В.Г., д.е.н., професор кафедри управлінських
технологій Університету економіки та права «КРОК»
V_alkema@i.ua
Євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом
України. Логістика є однією з ключових сфер співпраці між ЄС та Україною. Україна
займає провідне місце серед світових виробників і експортерів зернових культур.
Зерновий сектор є стратегічною галуззю економіки країни. Важливою складовою
виробництва та експорту зерна є логістика його зберігання і перевезення. У роботі
виконаний аналіз світових логістичних тенденцій, а саме впровадження цифрових
технологій у логістику. Розглянуто можливості, перспективи и ризики розвитку
цифрової логістики в агросекторі Україні.
Метою є дослідження цифрової логістики в контексті її впливу на ефективність
та розвиток агрологістики в Україні, та вироблення пропозицій щодо механізму
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інтеграції суб’єктів агропродуктового комплексу України в міжнародну цифрову
інфраструктуру.
Упродовж останніх чотирьох років компанія DHL проводить дослідження під
назвою Logistics Trend Radar ("Радар логістичних трендів")[1]. Це своєрідний рейтинг
тенденцій в логістиці, які вже настали або будуть актуальними і змінять логістику
впродовж найближчих п'яти років. У 2016 році компанія випустила черговий Logistics
Trend Radar, в якому підтверджує деякі знайомі вже тенденції, а також надає цінні
відомості про майбутні соціальні, технологічні бізнес-тенденції, які можуть вплинути
на майбутнє логістики.
Міра впливу кожного з трендів в короткостроковому періоді до п'яти років
зображена на рис.1

Рис. 1. Логістичні тренди найближчих п'яти років
Джерело: узагальнено автором на підставі [1-3].
Пріоритетними для української логістики, можна назвати наступні тренди:
1. Зростаюча потреба в прозорому, гнучкому і легко регульованому
логістичному сервісі.
2. Децентралізація спрямована на зниження складності ланцюжка постачань за
рахунок використання правильного поєднання видів транспорту.
3. Використання переваг великих баз даних.
4. Доступ до використання недорогих сенсорних датчиків, створення розумної
інфраструктури для моніторингу, перевірки і сканування товару в ланцюжку
постачань.
Цифрова логістика, "лакмусовий папірець" всієї економіки країни, тому саме
вона повинна почати впевнено працювати.
Європейський союз приділяє велику увагу розвитку цифрової економіки
вважаючи, що майбутній рівень економічного зростання континенту залежатиме від
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того, наскільки ефективно підприємства використовують цифрові технології.
Європейська комісія відмічає, що ті компанії, які не зможуть підключитися до
цифрових каналів, будуть виключені зі світового ринку [2].
Питання, які пов'язані з конкурентоспроможністю цифрової економіки країни,
умовно можна розділити на три великі групи:
1) стандартизації інформаційно-комунікаційних технологій (ИКТ) з метою
уніфікації їх специфікацій і властивостей, максимізації можливостей співпраці між
суб'єктами бізнесу;
2) стимулюванню переходу на електронний оборот рахунків-фактур (е-рахунків)
і платіжної інформації між підприємствами, що прискорить обіг грошей між ними,
скоротить друкарські і поштові витрати, забезпечить зниження витрат на зберігання
документації;
3) підготовці кадрів і виробленню необхідних навичок для ефективного
використання цифрових технологій [3].
Економіка України на сьогодні істотно залежить від АПК. Аграрна логістика в
Україні є невід'ємною частиною модернізації інфраструктури національної економіки.
Стан розвитку системи аграрної логістики не відповідає сучасним вимогам і
призводить до економічних втрат як сільгосптоваровиробників, так й інших
економічних суб’єктів, задіяних у процесі просування сільгосппродукції на ринки.
Заходи державної політики щодо ефективного розвитку системи агрологістики
спрямовані на підвищення прибутковості агропідприємств, раціоналізації
використання аграрного потенціалу країни та зменшенню втрат вирощеного урожаю,
зміцненню інвестиційної привабливості галузі. Перешкодами для ефективного
маркетингу та логістики у сільському господарстві є погана інфраструктура аграрного і
недостатня кількість сучасних складських приміщень. Але фізична інфраструктура
вимагає великих капітальних інвестицій та часу. У виробників і експортерів
сільгосппродукції є можливість інвестувати в цифрові рішення, які дозволять повністю
контролювати процеси і зробити ланцюжок постачань високоефективним і гнучким.
Світовий досвід показує, що це проблеми вирішує цифровизація бізнес-процесів.
Використанні алгоритмів прогнозування, ґрунтованих на даних big data; онлайнпокупці; використання правильного поєднання видів транспорту; сенсорні технології;
роботехніка і хмарні технології дозволяють підвищити прибутковість підприємств
внаслідок зниження загальновиробничих витрат, скоротити час обігу товарів, створити
безперервні ланцюги управління матеріальними потоками. Це сприятиме зменшенню
втрат урожаю, поширенню позицій сільгоспвиробників на міжнародних ринках.
Інтеграція в ЄС залишається основним економічним пріоритетом України.
Завдання, які необхідно вирішити для інтеграції в міжнародну інфраструктуру
цифрової логістики полягають в стандартизації інформаційно-комунікаційних
технологій з метою їх уніфікації; стимулюванню переходу на електронний оборот
документації; підготовці кадрів і виробленню необхідних навичок для ефективного
використання цифрових технологій. Використання цифрових логістичних підходів є
відносно новим напрямом, в сільському господарстві ці підходи до логістичного
управління тільки формуються. При цьому вважається, що зниження витрат на
виконання логістичних функцій на 1 % забезпечує збільшення об'ємів реалізації
продукції на 10 %. Сплав «цифрових» та точних технологій, можуть підвищити
ефективність аграрної сфери України, її світову конкурентоздатність та згодом —
зайняти найбагатшу аграрну «нішу» у світі Цифрова агрологістика пропонує
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надзвичайно ефективний механізм, який може вивести на новий рівень сільське
господарство і АПК Україні в цілому.
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Программное обеспечение менеджмента агропредприятий (возможности
оптимизации логистики)
Горяинов А.Н., к.т.н., доцент кафедры транспортных технологий и логистики
Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени
Петра Василенко
goryainov@ukr.net
Развитие информационных технологий приводит к увеличению возможностей
по оптимизации логистики на предприятиях аграрного сектора экономики.
Мониторинг вакансий в сфере логистике в г.Харькове позволил выявить одно из
новых требований со стороны работодателей в сфере аграрного сектора - навыки
работы с программой «Cropio» (вакансия группы Агротрейд) [1]. Это можно считать
сигналом, который свидетельствует об эволюционных изменениях в развитии
экономики Украины и о новых задачах, которые ставятся в рамках подготовки
специалистов по агрологистике – рис. 1.
Функциональные обязанности специалиста по логистике
Формирование плана
агроопераций в
«Cropio» согласно
технологической карте

Получение и
обработка запросов
от агрономов и
диспетчеров

Корректи- Контроль своевременного
ровка
закрытия агроопераций и
агросписания товарноопераций материальных ценностей

Рис. 1 – Требования к претенденту на должность «специалист по логистике»
(агропромышленный комплекс)
Рассмотрим предложения на рынке программного обеспечения для агросектора.
Воспользуемся сервисом [2]. Среди 159 программ в группе «Программное обеспечение
для управления фермой» (Farm Management Software) отберем программы по критерию
«Прослеживаемость» (Traceability - способность отслеживать что-либо [3]). Для
современных реалий владение информацией в реальном режиме времени является
необходимым. Это связано с различными вопросами логистики (в том числе и с
управлением транспортом). В итоге остаются 18 программ – табл. 1.
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Таблица 1
Характеристика программ в категории «Farm Management Software» (на
основании [2])
Название
Cropio

EasyKeeper
Farmbrite
Agrivi

EasyFarm

CropTracker

Farm Matters

AgriXP Farm LogBook
& Weather
Plantator System
Agrimap
Agroptima
FarmLogics

Agri Tracking Systems

FarmERP

iAgri Online

LandMagic
Land.db

Produce Inventory
Control System (PICS)
Software

Характеристика (продавец, год основания, страна, сайт)
Спутниковая система мониторинга фермы, которая поставляет данные в
реальном времени о состоянии посевов на полях (N.S.T. New Science
Technologies, 2013, Кипр, http://cropio.com/)
Программа управления козьим стадом (EasyKeeper Herd Manager, 2009,
США, https://www.easykeeper.com/)
Программное обеспечение для управления фермой и ранчо (Farmbrite, 2013,
США, https://www.farmbrite.com/ )
Комплексное программное обеспечение для управления фермами, которое
помогает
фермерам
принимать
решения,
для
повышения
производительности и рентабельности (Agrivi, 2013, Великобритания,
http://www.agrivi.com )
Программное обеспечение для управления фермой, которое выполняет
бухгалтерский учет и управление растениями и полями (Vertical Solutions,
1983, США, http://www.easyfarm.com/ )
Управление операциями и учетная запись для производителей, упаковщиков
и грузоотправителей свежей продукции (Dragonfly, 2006, Канада,
https://croptracker.com/ )
Решение для хранения всех ваших фермерских записей (записи для крупного
рогатого скота, овец, растений и другое) (Farm Matters, 1998,
Великобритания, http://www.farm-software.co.uk/ )
Платформа, разработанная фермерами и консультантами по выращиванию
растений, для отслеживания полевых данных и погоды с доступом
нескольких пользователей (AgriXP, 2010, Канада, https://agrixp.com/ )
Профессиональное ИТ-решение посвящено производству, дистрибуции и
переработке фруктов и овощей (Siseth, 1999, Польша, http://en.plantator.com/)
Приложение для сельского хозяйства (Agrimap, 2013, Новая Зеландия,
https://www.agrimap.com/ )
Приложение, которое позволяет фермерам записывать свои задачи и иметь
обзор фермы (Agroptima, 2014, Испания, https://www.agroptima.com/en/ )
Полноценная ERP в локальном или облачном исполнении, включающая
контрактный сельскохозяйственный модуль (FarmLogics Technologies, 2015,
Индия, http://farmlogics.com/ )
Система управления фермой, которая отслеживает фермы, поля, растения,
образцы питательных веществ, полевую разведку и другое (Agri Tracking
Systems, 2010, США, http://agritrackingsystems.com/ )
Комплексное
программное
решение
для
производителей,
перерабатывающих предприятий и экспортеров, обеспечивающее
расширенный уровень аналитики фермы для поддержки бизнес-решений
(Shivrai Technologies, 1996, Индия, http://www.shivrai.co.in/ )
Полный пакет для сельского хозяйства в Интернете, который позволяет
фермерам эффективно управлять своим бизнесом (iAgri Software, 1994,
Новая Зеландия, https://www.iagri.com/ )
Программное обеспечение для управления всеми аспектами агробизнеса
(ProPak Software, 1992, США, http://www.propaksoftware.com/ )
Программное обеспечение для хранения данных о растениеводстве, которое
обеспечивает расчет себестоимость продукции, а также прослеживаемость
(Ag Connections, 1998, США, http://www.agconnections.com/ )
Программное обеспечение, разработанное для покупки, продажи,
инвентаризации и учета в индустрии свежих продуктов (WaudWare, 1989,
Канада, https://www.produceinventory.com/ )
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Из представленных данных табл. 1 видно, что программные продукты можно
сгруппировать по годам основания и по странам:
-по странам: первая группа (США, Канада); вторая группа (Великобритания,
Новая Зеландия), третья группа (Испания, Польша), четвертая группа (Индия), пятая
группа (Кипр);
- по годам: первая волна (1983, 1989, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999); вторая волна
(2006, 2009, 2010); третья волна (2013, 2014).
Поверхностный анализ сайтов производителей программного обеспечения
позволяет сделать вывод, что год основания является косвенным параметром,
характеризующим
«современность»
предоставляемого
продукта.
Здесь
подразумевается, что более поздние программные продукты используют самые
современные дизайнерские и технологические решения. Это характерно не для всех
производителей программ, но общая тенденция прослеживается.
Все представленное программное обеспечение в категории «Farm Management
Software» имеет разный набор реализовываемых функций. Максимальный перечень
таких функций представлен на рис. 2.
Управление контрактами
(Contract Management)
Управление растениеводством
(Crop Management)
Управление парниковыми
работами (Greenhouse
Management)

Штрих-код / RFID
(Barcoding / RFID)
Виды функций
программного
обеспечения
категории «Farm
Management
Software»

Финансовый менеджмент
(Financial Management)
Управление клиентами
(Customer Management)

Управление ценообразованием
(Pricing Management)
Управление трудовыми
ресурсами (Labor Management)
Управление животноводством
(Livestock Management)
Обработка заказов (Order
Processing)

Прослеживаемость (Traceability)
Управление запасами (Inventory Management)
Управление поставщиками (Supplier Management)

Рис. 2 – Возможный набор функций категории «Farm Management Software»
Функции
«управление
запасами»,
«управление
поставщиками»,
«прослеживаемость» можно отнести к вопросам логистики. Среди всего перечня
рассмотренных программных продуктов на украинском рынке есть возможность
ознакомиться с возможностями Cropio (например, [4]).
Использованная литература:
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Traceability
//
Wikipedia,
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система
управления
растениеводством
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Анализ информационных потоков логистической системы предприятия
Дробышевский В.О., Беляков М.О., магистранты, специальность «Управление
логистическими системами»,
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»
Drabysh@mail.ru
Научный руководитель: Ковалёв М.Н., к.э.н., доцент кафедры инновационной
экономики
(г. Гомель, Республика Беларусь)
Как известно «логистическая система – это сложная структурно организованная
и управляемая совокупность экономически, технологически и технически
взаимосвязанных элементов, осуществляющих движение материальных и
сопутствующих им потоков в бизнес-процессах» [1, с. 37].
Важнейшей обеспечивающей подсистемой логистической системы предприятия
является подсистема информационного обеспечения. Под информационным
обеспечением логистической системы предприятием будем понимать совокупность
нормативных актов, планов, классификаторов, справочников, сообщений, файлов баз
данных, отчётов, других документов и наборов данных, используемых для
осуществления эффективной логистической деятельности предприятия, а также
средств и методов для их сбора и обработки [2].
Целью исследования является анализ информационных потоков в логистической
системе. Объектом исследования является ОАО «Гомсельмаш», предметом –
информационные потоки.
Поступающие на предприятие сырьё, материалы, комплектующие изделия,
инструмент и другие материальные ресурсы
(входные материальные потоки)
сопровождаются товарно-транспортными накладными (ТТН). Величина этих потоков
определяется на основе потребности предприятия в материальных ресурсах для
выполнения производственной программы, направление потоков – на основе выбора
поставщиков и заключённых договоров поставок.
Поступление материальных ресурсов на предприятие фиксируется на
материальном складе (складе комплектующих изделий, инструмента и т. д.) в
приходной ведомости. На основе документов о поступлении ресурсов формируются
отчеты о выполнении планов материально-технического обеспечения производства.
Бизнес-планом определяется производственная программа предприятия на
планируемый период. На основе производственной программы, состава изделий и
технологических маршрутов изготовления деталей, сборочных единиц (ДСЕ)
рассчитывается подетальный план производства, который доводится до
производственных подразделений (цехов и участков) в виде производственных планов
и заданий. Материальные нормативы и подетальный план производства служат
информационной базой для расчета потребности цехов в материальных ресурсах для
выполнения производственной программы и выдачи им лимитных материальных карт.
На основе производственного задания участку цеха планируются сменные
задания для рабочих мест. Таким образом, производственные задания формируются по
принципу «сверху-вниз» – от вышестоящего уровня управления предприятием задания
доводятся нижестоящему уровню.
Фактические данные о выполнении производственных планов формируются по
уровням управления «снизу-вверх».
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На основе отчетных данных о выполнении сменных заданий рабочими
формируется отчет о выполнении производственного задания по участкам. На участках
зарождаются также такие первичные документы как акты о браке и накладные на
передачу деталей другим цехам. В цехах основного производства формируются отчеты
о выполнении плана производства и сведения о фактическом расходовании
материальных ресурсов и запасах незавершённого производства. На уровне
предприятия формируется отчет о выполнении производственной программы
предприятия, выполняется анализ выполнения плана межцеховых поставок деталей,
сборочных единиц, анализ незавершённого производства.
Основной выходной материальный поток промышленного предприятия в виде
товаров и поток запасных частей для ремонта сложных товаров сопровождаются также
товарно-транспортными накладными. Объём поставок товаров определяется планом
продаж, направление поставок – месторасположением целевых рынков.
На основе договоров поставки с учётом спецификации оформляется приказ на
отгрузку товаров, в соответствии с которым формируется ТТН и счёт-фактура на
оплату. Товары отпускаются со склада готовой продукции, в расходной ведомости
фиксируется факт отпуска. На основании ТТН формируется отчет о выполнении плана
продаж товаров.
В течение гарантийного периода на основе рекламации на поставленные товары
и согласованной между предприятием производителем и предприятием потребителем
дефектной ведомости оформляется приказ на отгрузку запасных частей, необходимых
для выполнения ремонтных работ, в соответствии с которым формируется ТТН и
спецификация запчастей. Запасные части отпускаются со склада запчастей отдела
сбыта, в расходной ведомости фиксируется факт их отпуска. На основании первичных
документов формируется отчет о выполнении гарантийных ремонтов.
Результаты анализа информационных потоков используется для формирования
информационного обеспечения логистической системы предприятия в условиях
применения компьютерных информационных технологий.
Список использованной литературы:
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Ситуация на украинском рынке логистики
Касатонова І.А., к.е.н., доцент кафедри управління та адміністрування
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
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Суконная Н.Г., здобувач вищої освіти 3 курсу спеціальності «Менеджмент»
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Транспортная логистика – это система по организации доставки, а именно по
перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в
другую по оптимальному маршруту. Одно из основополагающих направлений науки
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об управлении информационными и материальными потоками в процессе движения
товаров [1].
Логистика является ведущей отраслью экономик разных стран. Ее значение на
мировом уровне довольно-таки велико. Страны с высокоразвитой экономикой
занимают ведущие позиции в списках стран мира. Что касается Украины ситуация
выглядит немного сложнее. Это в первую очередь связано с проблемами в экономике
страны. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже.
Логистика является существенной отраслью для экономики Украины. Ее
значимость проявляется в том, что хорошо развитая логистика помогает развивать
производство. Также логистика имеет взаимосвязи с другими отраслями экономики, и
в первую очередь с промышленностью.
По данным исследований компании «Pro-Consulting» можно выявить
зависимость между промышленностью и логистикой. Начиная, с 2012 год в стране
наблюдался спад производства, который достиг своего пика в 2015 году. Если
параллельно оценить ситуацию на рынке грузоперевозок, то видим, что объемы
грузооборота в данном отрезке времени также снижаются. Но, начиная с 2016 года,
наблюдается постепенное улучшение ситуации, как в производственной сфере, так и на
рынке грузоперевозок. Хотя, до объема грузооборота, который был в 2013 году еще
далеко[2].
Следующим фактором, который влияет на рынок грузоперевозок, является
внешнеэкономическая деятельность государства. К основным участникам рынка
логистики можно отнести производителей, а также импортеров, которые поставляют
продукцию. Из вышесказанного можно сделать вывод про прямую зависимость между
объемами экспорта/импорта и объемом грузоперевозок. Зависимость выглядит
следующим образом: при снижении объемов экспорта/импорта, объемы
грузоперевозок снижаются наоборот.
Также весомым фактором развития рынка логистики является экономика страны
в целом. Кризисные явления сказываются на среднем и малом бизнесе, которые, а это
значит, что для перевозок крупными компаниями и дальше будет использоваться
собственный автопарк.
В этом году участников рынка грузоперевозок ожидает еще более жесткая
конкуренция. Для того чтобы удержать клиента логистическим компаниям придется
повысить качество предоставляемых услуг, а также снизить цену на них. Данные
мероприятия также помогут привлечь новых клиентов. Но стоит помнить, что слишком
низкая цена влечет за собой излишнюю подозрительность и недоверие, а также массу
слухов, которые могут испортить репутацию компании среди аналогичных на рынке
компаний. Исходя из вышеизложенного, многим компаниям придется сократить свои
расходы путем сокращения штата, снижением расходов на популяризацию компании.
Вследствие этого многие компании предоставляющие услуги по
грузоперевозкам должны будут покинуть рынок из-за высокой конкуренции на нём.
Однако, не все прогнозы так пессимистичны. Некоторые эксперты считают, что за счет
улучшения экономической ситуации в стране наблюдается некий рост рынка
грузоперевозок, как было сказано ранее.
Выводы: Проблемы в развитии ранка логистики Украины напрямую зависят от
состояния экономики страны. Так как в предыдущие годы экономика была
нестабильна, рынок грузоперевозок подвергся ее воздействия. Но после того как
экономика страны начала стабилизироваться, рынок грузоперевозок ожидал рост
развития. Но, к сожалению, логистические компании ожидает высокая и жесткая
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конкуренция. Это связано с долей места на данном рынке. Такие явления приведут к
тому, что многие компании будут вынуждены покинуть этот рынок. Но все еще
впереди. Такова ситуация рынка грузоперевозок на 2018 год.
Используемая литература:
1. Транспортная логистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki
2. Анализ рынка логистических услуг Украины [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://trademaster.ua/articles/312756

Разработка маркетинговых и логистических стратегий корпорации
Ковалёв М.Н., к.э.н., доцент кафедры инновационной экономики
Гомельского филиала Международного университета «МИТСО», доцент
(г. Гомель, Республика Беларусь)
km2.gomel@mail.ru
Важнейшими задачами менеджмента в современных рыночных условиях
является разработка и применение маркетинговых и логистических стратегий в
корпоративном управлении.
По нашему мнению центральное место в системе общекорпоративного
управления принадлежит маркетинговым стратегиям. Под маркетинговой стратегией
будем понимать основные направления и способы достижения важнейших рыночных
целей [1].
Как управление в целом, проектирование маркетинговых стратегий начинается с
определения стратегических целей предприятия. К ним следует отнести цели,
связанные с повышением или сохранением конкурентоспособности предприятия,
увеличением рыночной доли, величины прибыли и рентабельности.
Разработке стратегий предшествует анализ маркетинговой среды. Анализируя
внутреннюю среду предприятия, выявляются сильные и слабые стороны его
деятельности. Анализ внешней среды предполагает исследование микро- и макросреды
предприятия, выявление возможностей и угроз. С помощью модели М. Портера
выявляются конкурентные силы отрасли. При этом особое внимание следует уделить
вопросам изучения конкурентов.
Как указывал М. Портер [2], корпоративные стратегии заключаются в выборе
видов бизнеса: 1) в отказе от отдельных видов; 2) в освоении новых видов бизнеса; 3) в
определении направлений инвестирования. Цель корпоративной стратегии
заключается в получении синергетического эффекта от взаимодействия бизнесов
корпорации.
При освоении новых видов деятельности могут применяться стратегии
интеграционного развития. Реализация стратегий вертикальной интеграции «вверх» и
«вниз» может быть направлена на создание вертикально интегрированных
маркетинговых структур.
Для бизнес-единиц корпорации разрабатываются стратегии поведения на рынке
– конкурентные стратегии, суть которых заключается в основном конкурентном
преимуществе, которое получает бизнес-единица при ее успешной реализации.
Стратегия лидерства в издержках дает возможность понизить цену и позволяет
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добиться ценового конкурентного преимущества на рынке. Специализация товарной
номенклатуры позволяет накопить опыт производства, добиваться достижения
высокого качества товаров. Реализация стратегии концентрации на узких рыночных
сегментах обеспечивает высокое качество обслуживания клиентов.
Среди множества маркетинговых стратегий И. Ансофф выделял базовые
стратегии [3], определяемые набором двух значений переменных: «товар» и «рынок».
Стратегии освоения новых товаров и новых рынков являются важнейшими
маркетинговыми стратегиями, с них начинается любой бизнес. Разработка нового
товара есть не что иное, как инновация.
Инновационное развитие предприятия предполагает разработку и внедрение
новых технологий, благодаря которым можно не только создавать новые товары, но
также улучшать качество существующих товаров и снижать издержки их
производства.
Освоение новых товаров и новых рынков неизбежно влечет за собой
необходимость стратегий пересмотра рынка и конкурентных позиций предприятия: 1)
сегментации рынка; 2) позиционирования товаров и предприятия на рынке; 3) выбора
целевых рыночных сегментов. Определив целевой рынок, служба маркетинга
предприятия выбирает дифференцированный или недифференцированный маркетинг и
разрабатывает комплекс маркетинга.
Базовые стратегии маркетинга (выбор товаров и рынков) являются основой для
разработки логистических стратегий (таблица). Стратегические решения в области
логистики направлены на оптимизацию материальных потоков экономической
системы.
Таблица 1
Стратегии функциональных подсистем логистики
Функциональные
подсистемы логистики
Закупочная логистика
Производственная
логистика
Распределительная
логистика
Сервисная логистика
Транспортная логистика
Логистика запасов
Логистика
складирования
Информационная
логистика

Возможные стратегии
Выбор стратегических поставщиков; оптимизация цепей поставок
выбор системы управления материальными потоками: «тянущая» или
«толкающая»
Определение конфигурации сбытовой сети; оптимизация цепей
поставок
выбор альтернативы: инсорсинг
или аутсорсинг; организация
фирменного сервиса
выбор альтернативы: инсорсинг
или аутсорсинг; выбор вида
транспорта
выбор системы пополнения запасов: с фиксированным размером партии
поставки или с фиксированной периодичностью пополнения запасов
выбора альтернативы: инсорсинг или аутсорсинг
определение: типа информационной системы; комплекса технических
средств; базового программного и информационного обеспечения;
системы управления базами данных; конфигурации вычислительной
сети; способа распределения баз данных по узлам сети

Проектирование стратегий логистики начинается с определения важнейших,
направленных на перспективу, целей логистики. К ним следует отнести цели,
связанные с повышением или сохранением конкурентоспособности предприятия,
снижением логистических издержек, увеличением величины прибыли и
рентабельности.
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Если предприятие применяет стратегии инновационного развития, стратегии
диверсификации товаров и/или рынков, то разработка логистических стратегий
заключается, в первую очередь, с проектирования цепей поставок, определения
стратегических поставщиков и рынков сбыта. Иначе анализируются существующие
цепи поставок с целью их оптимизации.
На следующем этапе определяются стратегии логистики по стадиям обращения,
производства и потребления.
Для принятия стратегических решений в области управления запасами и
складирования, прежде всего, необходимо определиться с выбором системы
управления материальными потоками: «тянущая» («вытягивающая») или «толкающая»
(«выталкивающая»).
Важное значение для определения основных направлений развития логистики
предприятия играет выбор системы пополнения запасов: с фиксированным размером
партии поставки или с фиксированной периодичностью пополнения запасов. От этого
зависят стратегические решения в сфере складского и транспортного обеспечения
предприятия.
Стратегии складского и транспортного обслуживания зависят, в первую очередь,
от выбора альтернативы: инсорсинг (собственными силами) или аутсорсинг
(привлечение сторонних лиц). Следует отметить, что использование аутсорсинга
возможно гораздо шире: в производственной логистике, сервисной логистике и т. д.
Применение предлагаемых подходов могут содействовать успешному развитию
корпораций в современных условиях.
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Применение логистики для оптимизации социальной службы
города Новополоцка
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Важнейшим условием развития человеческого потенциала являются
стабильность общества, эффективная социальная политика государства, призванная
создать необходимые условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное
развитие человека. Социальная стабильность развития общества в Республике
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Беларусь должна обеспечиваться проведением эффективной социальной политики,
критериями которой являются:
- реализация приоритетов социальной политики как одного из важнейших
условий устойчивого развития общества;
- гарантии прав на свободу человека и на свободную реализацию трудового и
интеллектуального потенциала с тем, чтобы трудоспособный гражданин смог
обеспечить себе и своей семье материальное благополучие и т.д.
Пенсионное обеспечение - важное направление социальной политики. На
нынешнем этапе развития национальная пенсионная система Республики Беларусь
столкнулась с целым рядом внутренних и внешних проблем. Дефицит средств и
проблемы экономики затрудняют возможности поддержания достаточного уровня
пенсионного обеспечения и должной дифференциации пенсий в соответствии с
трудовым вкладом. Отрицательное влияние оказывает старение населения и, как
следствие, рост пенсионеров при сокращении численности занятых в экономике.
Основной целью социальной политики Республики Беларусь в области
пенсионного обеспечения является повышение уровня жизни пенсионеров через
создание стабильной, финансово устойчивой пенсионной системы, удовлетворяющей
принципам социальной справедливости, способной противостоять будущим
демографическим изменениям [1].
В Республике Беларусь для обслуживания пенсионеров на дому создаются
специальные социальные службы. К людям, которым положено социальное
обслуживание на дому, относятся инвалиды 1 и 2 групп, а также пенсионеры после 60
лет, с учетом их нуждаемости в социальном работнике.
Работники данных служб навещают пенсионеров на дому и помогают им в
выполнении некоторых бытовых дел, к ним относятся:
- покупка и доставка на дом продуктов питания;
- помощь в приготовлении пищи;
- помощь в уборке квартиры;
- помощь в поддержании гигиены;
- оказание помощи в выполнении назначений медицинского работника;
- оказание помощи в получении услуг и др.
Однако, по данным социального центра города Новополоцка, на покупку и
доставку продукции пенсионеру социальный работник тратит около 34% времени,
которое отведено на каждого пенсионера (пенсионера согласно установленным нормам
у социального сотрудника 1,8 ч.). Кроме того, пенсионеры, которые закреплены за
данным социальным работником, находятся не в одном районе, а рассредоточены по
всему городу, что также создает некоторые неудобства для их обслуживания.
Поэтому, чтобы на помощь самим пенсионерам отводилось больше времени,
чтобы работа, которая также закреплена за данным социальным работником, делалась
качественно, можно предложить:
1.
Оптимизировать
подпроцессы
приобретения
необходимых
продовольственных и промышленных товаров, товаров медицинского назначения и их
доставкипенсионерам.
2. Закреплять социального работника за определенным районом города, то есть
социальный работник будет навещать пенсионеров в одном районе, а не в нескольких.
Далее подробнее рассмотрим варианты оптимизации работы социальных
сотрудников.
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Подпроцесс приобретения и доставки продукции можно отдать на аутсорсинг,
что позволит социальному работнику эффективнее использовать его время, отведенное
на одного пенсионера, и улучшить качество других выполняемых им функций. Таким
аутсорсером может выступать филиал «Автотранспортное предприятие №6 г.
Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс».
В дополнение к вышесказанному можно предложить заключать договор с
магазином. Суть договора заключается в следующем: в магазин поступает заказ от
социальных работников на формирование нескольких заказов, затем заказы грузятся в
наемное автотранспортное средство и развозят пенсионерам. Кроме затрат времени на
доставку, также будет сокращаться время на приобретение продуктов (в среднем
социальный работник тратит 30 мин на закупку, а так как будет договор и заказ уже
будет сформирован, то максимум 15 минут будет потрачено в магазине).
Рассматривая вариант с территориальным принципом, можем сравнить
имеющийся маршрут социального работника и оптимизированный. В таблице 1
представлена информация о закрепленных пенсионерах за социальным работником в
данный момент времени.
Таблица 1
Информация о пенсионерах, которых навещает социальный работник в
данный момент времени
Социальный
работник
Акуленок Х.Г.

Акуленок Х.Г.

Пенсионер

Район

Сухомлинов
Башунов
Башунова
Грамович
Кривко
Потапенко
Снопок

Парковая 16а
Молодёжная 117
Молодёжная 117
Дружбы 8
Комсомольская 5
Калинина 2
Блохина 45

Далее рассмотрим маршрут, который проходит социальный работник, и время,
которое он затрачивает на передвижение. Маршрут и время передвижения
представлены на рисунке 1.
В таблице 2 представлен новый, оптимизированный маршрут социального
работника.
Таблица 2
Информация о пенсионерах, которых будет навещать социальный работник
после оптимизации маршрутов
Социальный
работник

Акуленок Х.Г.

Пенсионер

Район

Сухомлинов
Соловьёва
Дорощёнок
Криницына
Синявская
Шпыркин
Лебедева

Парковая 16а
Парковая 30
Парковая 30
Парковая 30
6-я Линия 8
Гайдара 15
Парковая 14
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Рис. 1 – Маршрут социального работника, который имеется в данный момент
времени
Новый маршрут социального работника и время его передвижения представлены
на рисунке 2.

Рис. 2 – Новый маршрут социального работника
Сравнивая имеющийся маршрут и маршрут, который был предложен, можно
сделать вывод о том, что социальный работник будет тратить меньше времени на
передвижение от пенсионера к пенсионеру. В случае нового маршрута так же
оптимизируется процесс доставки и приобретения продуктов, так как некоторые
пенсионеры могут находится в одном доме или же в домах, стоящих рядом друг с
другом.
Использованная литература:
1. Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://belarusfacts.by/ru/belarus/politics/domestic_policy/ pensionnoeobespechenie/
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Теоретические основы оптимизации стратегии управления логистическими
издержками предприятия
Малей Е.Б., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой учета и аудита, логистики и
менеджмента Полоцкого государственного университета
maleialena@yandex.by
Дедюля Т.В., м.э.н. Полоцкого государственного университета
tanushka_klimovich@mail
Эффективность управления деятельностью предприятия сопряженной с
различными кризисными ситуациями в наибольшей степени определяется уровнем
логистических затрат. В этой связи возникает необходимость детального исследования
экономической сущности такого понятия, как управление логистическими затратами.
В настоящее время отмечено частое использование понятия «управление затратами»
во многих отечественных и зарубежных публикациях. В ряде публикаций, управление
затратами рассматривается в качестве ключевой подсистемы как управленческого учета, так
и финансового и производственного менеджмента [1, с.185].
Принимая во внимание тот факт, что процесс управления затратами является
составляющей управленческого учета, финансового и производственного менеджмента
и входит в состав системы управления предприятием, нами предлагается следующее
определение категории «управление логистическими затратами»:
Управление логистическими затратами - это непрерывный процесс реализации
основных функций управления затратами внутри логистической системы предприятия
(прогнозирование, планирование, координация, контроль, учет, анализ и др.) с
соблюдением принципа эффективного использования ресурсов, потребляемых в
процессе осуществления логистических операций и воздействующих на источники
возникновения и размер логистических затрат.
В виду того факта, что логистические издержки представляют собой часть
текущих логистических затрат, мы считаем, что процесс управления логистическими
издержками представляет собой непрерывный управленческий процесс прямого
воздействия на размер логистических издержек, в результате которого происходит их
снижение и оптимизация.
На наш взгляд, цель управления как совокупными затратами предприятия, так и
логистическими затратами, состоит в достижения максимальной прибыли предприятия
и его экономической эффективности.
Как отмечает Т.Н. Сысо: «… цель любой оптимизации – повышение
эффективности работы организации, а не просто снижение затрат. Сокращение затрат
неотделимо от понятия «эффективность затрат», или, говоря языком экономики,
«рентабельность затрат» [2, с.135] .
Процесс оптимизации стратегии управления логистическими затратами в целом
и логистическими издержками в частности нами предлагается рассматривать как
процесс, направленный на преобразование логистической стратегии предприятия в
области управления логистическими издержками, направленное на их оптимизацию,
т.е. приведение издержек к их оптимальному размеру. Таким образом, оптимальный
размер логистических затрат является финальным результатом процесса оптимизации
стратегии управления затратами на предприятии, однако достижения подобного
размера затрат не означает завершение процесса оптимизации.
По нашему мнению, наиболее детально решение вопроса оптимизации
логистических затрат раскрыто в исследовании российского ученого Бельзецкого А.И.
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Данный автор раскрывает понятие оптимальности затрат через концепцию общих
затрат в логистике [3].
Как указывает Бельзецкий А.И. концепция общих затрат основывается не на
снижении затрат в отдельном звене логистической цепи, а на анализе издержек всех
звеньев, причем по отдельным процедурам и операциям затраты могут быть
увеличены, что приводит к снижению затрат по другим процедурам и операциям в
бошей степени.В этом случае целевая функция общих затрат (L) равна минимуму
суммы указанных издержек (формула 1)[3]:
L= min (Зс+Зп+Зт).

(1)

Таким образом, логистика нацелена на рационализацию всей сферы обращения и
производства в совокупности [3].
По нашему мнению, существует ряд условий, которые должны соблюдаться при
достижении оптимального размера логистических затрат в целом и логистических
издержек в частности, а именно:
1. Необходимо уделять большее внимание именно тем логистическим
издержкам, которые занимают наибольшую долю в сумме всех логистических затрат
предприятия.
Как отмечает Т.В. Алесинская [4], к таким издержкам относятся: транспортнозаготовительные расходы (до 60%) и затраты на содержание запасов (до 35%)
2. Необходимо учитывать особенность логистических издержек– резкий рост их
чувствительности к изменению качества работы логистической системы, что показано
на рисунке 1.

Рис. 1 Зависимость логистических издержек от качества работы логистической
системы.
Источник: собственная разработка на основе [4]
При повышении качества работы ЛС до определенного уровня логистические
затраты растут линейно, а затем экспоненциально.
Такая особенность логистических затрат подчиняется ранее описанному
принципу В. Парето, поскольку при улучшении такого показателя функционирования
логистической системы, как «готовность сбытовой системы к поставкам» происходит
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ухудшение показателя «логистические издержки» в экспоненциальном порядке, что
означает нарушение их оптимального размера.
По нашему мнению, оптимум логистических издержек достигается на участке
кривой, где отмечается переход от линейного к экспоненциальному росту издержек
(переход выделен пунктирной линией на рис. 1).
На данном участке возможно улучшение показателей качества логистической
системы с незначительным линейным изменением величины издержек. Преодоление
данного участка и дальнейшее улучшение показателя логистической системы
экономически не оправдано, поскольку величина логистических издержек,
затраченных на достижение улучшения, превышают конечный эффект данного
мероприятия. Такое утверждение характерно и для совокупных логистических затрат.
Таким образом, определив графически оптимальный размер логистических
издержек в частности и логистических затрат в целом, перейдем к вербальному
определению данной категории. Оптимальный размер логистических затрат – это,
прежде всего, то количество ресурсов определенных в стоимостном выражении,
затраченных на достижение стратегии предприятия в долгосрочной перспективе и
реализацию краткосрочных оперативных задач, которое соответствует экономически
эффективному улучшению качественных показателей логистической системы.
Достижение и поддержание оптимального размера логистических затрат в
долгосрочной перспективе является результатом оптимизации стратегии управления
логистическими затратами предприятия.
Список использованной литературы:
1. Назарова, И. В. Управление затратами новый взгляд/ И.В. Назарова //
Известия РГПУ им. А.И. Герцена , 2007 – №33– С.185-190.
2. Сысо, Т. Н. Оптимизация управления затратами предприятия / Т.Н. Сысо
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логистического управления Учебное пособие. / T.В. Алесинская. – Таганрог: Изд-во
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Трактування терміну логістичні витрати
Сумець О.М., д.е.н., професор кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Sumets.alehander@gmail.com
Максимова М. В., магістрант кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету
У сучасній літературі з логістики дефініцію «логістичні витрати» трактують
здебільшого як витрати, що пов’язані з виконанням логістичних процесів і операцій
щодо переміщення матеріальних, інформаційних, фінансових і сервісних потоків у
межах логістичних систем різного рівня – мікро-, мезо- і макрорівнів [1]. Таке
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трактування дефініції «логістичні витрати» повністю збігається з результатами бліцопитування експертів у сфері логістики на тему «Проблеми логістичних витрат: від
розуміння до реєстрації і обліку», яке було проведено спеціалізованим міжнародним
науково-практичним журналом «Логистика: проблемы и решения» [2, с. 20–33]. У ролі
експертів виступили вчені й спеціалісти-практики, що працюють у сфері логістики. На
запитання «Що необхідно розуміти під логістичними витратами?» експерти дали
чимало відповідей. Частина з них у систематизованій формі подана в табл. 1 і 2.
Таблиця 1
Результати бліц-опитування експертів-практиків щодо розуміння
логістичних витрат [2]
Точка зору експерта (мовою оригіналу)
Логистические затраты основаны на учете всех
затрат
на
управление
материальными,
трудовыми, а также связанными с ними
информационными и финансовыми ресурсами
во всей ЛС предприятия в процессе выполнения
ею своих непосредственных функций по
обработке заказов
Логистические затраты – это сумма всех затрат на
планирование и координирование перемещения
сырья, комплектующих и готовой продукции
Наша компания является комплексным
логистическим оператором, предоставляющим
услуги
контрактной
логистики
тем
компаниям, которые сочли для себя
правильным отдать логистические операции
на
аутсорсинг
профессиональному
исполнителю. Так что, по определению, все
наши затраты логистические
Если мы говорим о компании, для которой
манипуляции являются не основным видом
деятельности, а одной функцией, то затраты
на них будут издержками

Експерт (прізвище,
ініціали, посада)

Організація, місто,
країна

Д. Г. Бугайов,
генеральний директор

ООО «КТС Плюс»,
Дніпропетровськ

А. Гончаренко,
керівник відділу
маніпуляцій і ІТ

«3М Україна»,
Київ

М. Крутоног,
начальник відділу по
работі з клієнтами

Компанія
«КОМОРА-С» по
Україні, Київ

О. С. Москаленко,
начальник відділу
логістики

Національна
служба доставки
«Ін-Тайм»,
Запоріжжя

Аналіз наведених трактувань дефініції «логістичні витрати» (див. табл. 1 і 2)
показав, що на цей момент часу більшість авторів пов’язують цю категорію з
виконанням різних логістичних активностей (прийманням товару і його відвантаженням,
складуванням і зберіганням, управлінням запасами, навантаженням і розвантаженням,
переміщеннями і транспортуванням, упакуванням, контролем за рухом матеріальних
потоків, експедируванням, логістичним адмініструванням тощо).
Таким чином, на основі ґрунтовного аналізу наукових праць вітчизняних і
закордонних учених, що присвячені логістичній проблематиці, та результатів бліцопитування щодо трактування поняття «логістичні витрати» (див. табл. 1 і 2), є сенс
сформулювати більш просте визначення цієї категорії: це витрати на виконання в
логістичній системі усіх логістичних активностей, що пов’язані безпосередньо з
логістичними потоками в межах визначеного простору і часу.
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Таблиця 2
Результати бліц-опитування експертів-вчених щодо розуміння
логістичних витрат [2]
Точка зору експерта (мовою оригіналу)
Маніпуляційні витрати є складовою повних витрат
підприємства. Хоча загалом їх можна означити як
витрати, пов’язані з виконанням логістичних процесів і
операцій (транспортних, складських, пакувальних,
маніпуляційних, консолідаційних, деконсолідаційних,
інформа-ційних та управлінських, що задіяні на реалізації
логістичних процесів)
Логистические затраты – это затраты, связанные с
выполнением логистических операций (упаковка, фасовка,
комплектование
груза,
погрузла,
разгрузка,
транспортировка, хранение, складирование, подача сырья
и
объектов
незавершеного
производства
на
производственные участки и т.д., все операции, связанные
с обработкой, хранением и передачей соответствующей
информации)
В классическом понимании логистические затраты
определяются как сумма затрат по управлению
логистическими
операциями,
совершаемыми
над
материальными потоками в определенных границах их
перемещения
Логистические затраты – это ресурсы-ценности, то есть,
предмет труда, и ресурсы-затраты: информационные,
энергетические, материально-вещественные, денежные (а
не финансовые), трудовые, необходимые для реализации
логистических процессов
Логистические затраты – это затраты, связан-ные с
выполнением логистических логистических операций
(размещением заказав на поставку субстанций и
материалов, их закупку, транспортировку, складирование,
хранение, перемещение со складов субстанций,
материалов
и
готовой
продукции;
внутрипроизводственную транспортировку; затраты на
оплату
персонала,
выполняющего
логистические
операции, содержание оборудования и помещений для
выполнения логистических активностей и пр.)
К логистическим относятся все виды затрат, связанные с
выполнением логистических операцій и процессов

Експерт (прізвище,
ініціали, посада)

Організація,
місто, країна

Є. В. Крикавський,
д-р екон. наук, проф.,
завідувач кафедри
маркетингу й
логістики

Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
Львів

Р. Р. Ларіна,
д-р екон. наук, проф.

РВНЗ «Кримський
гуманітарний
університет», Ялта

М. Я. Постан,
д-р екон.наук, проф.,
завідувач кафедри
менеджменту й
маркетингу

Одеський
національний
морський
університет, Одеса

А. К. Покровський,
д-р екон. наук, доц.,
завідувач кафедри
менеджменту

Державний
університет
управління,
Москва, Російська
Федерація

Р. В. СагайдакНикітюк, д-р фарм.
наук кафедри
управління й
економіки
підприємства

Національний
фармацевтичний
університет,
Харків

Д. Рославцев, канд.
техн. наук, доц.
кафедри транспортних
систем і логістики

Харьківський
національний
університет
міського
господарства,
Харків,

Под логистическими затратами (издержками) в мировой
логистике понимают:
а) транспортные затраты;
б) затраты по хранению и складированию грузов
(товаров);
в) административные затраты.
Иногда еще добавляют затраты по обработке заявок на
изготовление и доставку продукции

І. Г. Смирнов, д-р
географічних наук,
проф.

Київський
національний
університет ім.
Тараса Шевченко,
Київ

Однозначного ответа на поставленный вопрос дать
невозможно, так как сложно отделить логистические
затраты от других видов затрат. Например, невозможно
четко отделить затраты на маркетинг и конъюнктурные
исследования при поиске оптимального поставщика в
процессе логистики поставок. Аналогичные затраты
сложно разделить и при выполнении процессов
распределительной логистики

С.А. Філатов,
канд. екон. наук, доц.

Університет
економіки й права
«КРОК», Київ
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З нашого погляду, незважаючи на простий зміст наведеного трактування
досліджуваного поняття, воно у достатній мірі відображає сутність логістичних витрат
і надає можливість ґрунтовно підійти у подальшому до їхньої структуризації,
ідентифікації, оцінки й аналізу.
Використана література:
1. Сумець О. М. Логістичні витрати підприємств олійно–жирової галузі:
формування та оцінювання : монографія; Нар. укр. акад. Харків : Вид–во НУА, 2017.
243 с.
2. Проблемы логистических затрат : от понимания до регистрации и учета :
Материалы блиц-опроса экспертов / [Бугаев Д., Гончаренко А., Крикавский Є., Сумец А. и
др.] // Логистика : проблемы и решения. 2011. № 3 (34). С. 20–33.

Логістична діяльність регіону: визначення, головна мета і завдання
Сумець О.М., д.е.н., професор кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Sumets.alehander@gmail.com
Суїнов Е. Н., магістрант кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Стратегічний розвиток Харківського регіону нині торгається чисельної кількості
питань, що треба вирішувати негайно. Зокрема, влада регіону ключову роль відводить
вирішенню питань зміцнення економіки і поліпшення рівня безпеки [1]. Дійсно, на цей
момент часу економіка і безпека регіону є вельми сильно актуалізується у зв’язку з
відомими соціально-політичними чинниками. Шляхів вирішення цього важливого
питання можна запропонувати чисельну кількість. І вони мають право на життя. Проте,
на нашу думку, зважаючи на потенціал Харківського регіону, його географічне
положення і ключову роль у формуванні бюджету країни, не треба забувати про
логістичний підхід у виборі економічних орієнтирів розвитку. В цьому аспекті варто
звернутися до планування, організації та ефективного управління логістичної
діяльності (ЛД) у межах регіону. Територія Харківської області представляє собою
логістичний полігон з великими можливостями. А організація ефективної ЛД у межах
цього полігону являє собою один із дієвих напрямів і зміцнення економіки регіону і
поліпшення рівня його безпеки.
З огляду на вищезазначене виникає потреба у визначенні поняття «логістична
діяльність регіону». На цей момент часу науковці й практики досліджували ЛД підприємств,
фірм, компаній і фактично не торкалися регіонального аспекту. На нашу думку, початковим
моментом у формуванні стратегічних орієнтирів розвитку регіонів варто розглядати
потенціал логістики і, зокрема можливості здійснення ЛД. Так що ж ми маємо розуміти під
логістичною діяльністю регіону?
Ми вважаємо, що під логістичною діяльністю регіону слід розуміти діяльність
суб’єктів господарювання, що пов’язана з плануванням, організацією, управлінням та
контролем всієї сукупності матеріальних потоків і відповідної їм інформації у процесі
їхнього фізичного переміщення у межах логістичного полігону регіону шляхом
послідовного та взаємоузгодженого в часі й просторі виконання належних логістичних
активностей.
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Головною метою здійснення ЛД є зміцнення економіки регіону і поліпшення
рівня його безпеки та якнайповніше задоволення потреб споживачів. Логістична
діяльність у регіоні покликана вирішити наступні стратегічні завдання: створення умов
для здобуття конкурентних переваг та формування належного рівня логістичного
потенціалу.
Використана література:
1. Стратегические вопросы развития Харьковской области: экономика и
безопасность [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://glavnoe.ua/news/n268632.

Узагальнена класифікація груп чинників розвитку логістики
Сумець О. М., д.е.н., професор кафедри менеджменту і адміністрування
Національного фармацевтичного університету
Sumets.alehander@gmail.com
Сиромятніков П. С., доцент кафедри технологічних систем ремонтного
виробництва Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка
Ukridu@gmail.com
Результати дослідження загальних чинників розвитку логістики в різних галузях
економіки відображені в наукових роботах великої чисельності дослідників, зокрема
Т.В. Алесінської [1], Б.А. Анікіна [2], І.І. Бажина [3], А.М. Гаджинського [4], А.С.
Даниленка, О.М. Варченко, О.В. Шубравської й ін. [5], Н.М. Зубар і М.Ю. Григорак [6],
О.П. Хромова [9]. Однак аналіз їхніх публікацій показав недосконалість переліку груп
чинників розвитку логістики, що вони запропонували: практично всі переліки мають
узагальнений характер і не враховують галузевої специфіки діяльності суб’єктів
господарювання.
Ґрунтовний аналіз наукових публікацій з логістики показав, що розглядуваній
проблемі нині приділяють недостатньо уваги. На сьогодні замало публікацій, що
стосуються дослідження чинників, які зумовлюють необхідність розвитку логістики
саме на вітчизняному ринку. Проте навіть за такого дефіциту відповідних досліджень
все ж науковці схиляються до думки, що таких чинників варто віднести такі: наявність
ухвалених урядами багатьох країн юридичних актів і поправок до законів,
спрямованих на реструктуризацію бізнесу для розвитку міжфірмової, міжгалузевої та
міжнародної кооперації; розробку і впровадження міжнародних програм і проектів
логістичної спрямованості; повсюдне розповсюдження концепції загального
управління якістю; розвиток ринку електронних комунікацій; створення і розширення
міждержавних регіональних економічних об’єднань у формі митних союзів, зон вільної
торгівлі, а також національних економічних зон з ліберальним митно-тарифним
режимом. На думку вітчизняних вчених, виявлені чинники є основним підґрунтям
подальшого розвитку теоретичних засад логістики з урахуванням специфіки
вітчизняного ринку та тенденцій трансформаційних змін. Проте сформувати такі
засади без попередньо розробленої класифікації чинників досить важко. Отже,
вирішення проблеми систематизації чинників розвитку логістики в Україні є одним із
першочергових завдань для дослідників.
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Зважаючи на процеси глобалізації, міжнародного обміну й інтеграції на
світовому ринку та враховуючи як власні результати досліджень [7; 8], так і доробок
вітчизняних вчених [5; 6; 9 й ін.], можна запропонувати для подальших досліджень
таку класифікацію груп чинників впливу на розвиток логістики в Україні (рис. 1):
1) за масштабністю – глобальні (А) й субглобальні (Б);
2) за місцем виникнення (щодо логістичної системи) – внутрішні (Г) й зовнішні
(В);
3) за змістом – економічні (а), техніко-технологічні (б), політичні (п), соціальні
(г), екологічні (д), демографічні (е) й національні (ж).
Чинники розвитку

А – глобальні

а – економічні

б –технікотехнологічні

Б – субглобальні

в – політичні

г – соціальні

В – зовнішні

д – екологічні

Г – внутрішні

е – демографічні
ж – національні

Рис. 1. Узагальнена класифікація груп чинників розвитку логістики
У висновку слід зазначити, що запропонована класифікація груп чинників
впливу на розвиток логістики потребує у подальшому більшої деталізації і
конкретизації з урахуванням специфіки галузей сектору економіки України. Проте така
класифікація окреслює напрями дослідження щодо кожної конкретної групи чинників і
надає можливість виконати дослідникам ґрунтовну деталізацію останніх.
Використана література:
1. Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического
управления. Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2005. 126 с.
2. Аникин Б.А. Логистика : [учебн. пособ.] / [Аникин Б.А., Дыбская В.В., Колобов
А.А. и др.] ; под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. – [3-е изд., перераб. и доп.]. Москва
: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008. 408 с.
3. Бажин И.И. Логистика : [компакт-учебник]. Харьков : КОНСУМ, 2003. 240 с.
4. Гаджинский А.М. Логистика : [учебник]. – [7-е изд., перераб. и доп.]. –
Москва : ИТК «Дашков и К0», 2003. 408 с.
5. Даниленко А.С., Марченко О.М., Шубравська О.В. й ін. Логістика : теорія і
практика : [навч. посіб.]. Київ : Хай-Тек Прес, 2010. 408 с.
6. Зубар Н.М., Григора М.Ю. Логістика у ресторанному господарстві : [навч.
посіб.]. Київ: ЦУЛ, 2010. 312 с.
7. Сумець О.М. Чинники розвитку логістики на сучасному етапі ринкових
перетворень // Проблеми економіки та управління / Вісник нац. ун-ту «Львівська
політехніка». 2014. № 779. С. 106–112.
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8. Сумець О.М. Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності
підприємств агропромислового комплексу : [монографія]. Харків: ТОВ «Друкарня
Мадрид», 2015. 544 с.
9. Хромов О.П. Логістика : [навч. посіб.]. Харків: Бурун книга, 2012. – 224 с.

Структура логистической системы предприятия
Шенько М.В., Кожаков С.Г., студенты 3 курса, специальность «Логистика»,
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»
raino151@gmail.com
Научный руководитель: Ковалёв М.Н., доцент кафедры инновационной экономики,
к.э.н., доцент Гомельского филиала Международного университета «МИТСО» (г.
Гомель, Республика Беларусь)
Промышленное предприятие представляет собой сложную систему, состоящую
из множества подсистем и элементов. В этой системе происходит движение и
преобразование различных производственных ресурсов с целью удовлетворения
рыночной потребности в товарах и услугах и получения прибыли. Направленное
движение ресурсов представляет собой потоки, эффективным управлением которых
занимается логистика.
Известно, что «логистическая система – это сложная структурно организованная
и управляемая совокупность экономически, технологически и технически
взаимосвязанных элементов, осуществляющих движение материальных и
сопутствующих им потоков в бизнес-процессах» [1, с. 37].
Логистическая система (ЛС) машиностроительного предприятия относится к
сложным динамическим иерархическим и стохастическим системам с множеством
взаимосвязанных и взаимодействующих звеньев [2].
Звенья ЛС характеризуются относительной стабильностью своих целей и
функционального назначения в рамках основных целей и стратегий ЛС.
Логистическая система машиностроительного предприятия относится к
микрологистическим системам, она обладает рядом особенностей, которые следует
учитывать в логистическом менеджменте в условиях планомерного развития, а также в
условиях кризиса.
Например,
логистическая система РУП «Гомсельмаш» характеризуется
множеством и сложностью материальных потоков, что обусловлено:
- большими масштабами производства и продаж;
- многочисленностью поставщиков, посредников и потребителей и их
территориальной удаленностью;
- большой номенклатурой сырья, материалов и комплектующих изделий;
- разнообразием применяемых производственных технологий;
- огромным количеством деталей и сборочных единиц, применяемых в изделиях;
- сложностью межцеховых и внутрицеховых маршрутов движения деталей;
- необходимостью обеспечивать предпродажное и послепродажное
обслуживание товаров.
Основной целью ЛС в машиностроении является доставка материалов и товаров
в необходимой номенклатуре и количестве в установленные сроки к местам хранения,
производства, продаж и потребления с минимальными (нормативными) издержками.
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К важнейшим функциям логистики в машиностроении следует отнести:
- доставку сырья, материалов, комплектующих изделий и инструмента на
предприятие, их хранение и распределение;
- перемещение предметов труда в процессе производства продукции между
цехами, участками, рабочими местами;
- обеспечение сохранности готовой продукции, ее распределение по звеньям
сбытовой сети;
- доставку материалов, запасных частей и инструмента, необходимых для
осуществления технического обслуживания реализованных товаров, потребителям и
сервисным центрам.
Из
этого
вытекает,
что
функциональными
подсистемами
ЛС
машиностроительного предприятия являются:
- закупочная логистика,
- производственная логистика,
- распределительная (сбытовая) логистика,
- сервисная логистика.
К обеспечивающим подсистемам ЛС отнесем логистику запасов, складскую,
транспортную, информационную и финансовую логистику, которые призваны
«обслуживать» материальные потоки на всех стадиях снабжения, производства и
потребления.
Складская логистика обеспечивает хранение материалов и продукции,
погрузочно-разгрузочные и другие операции.
Подсистема транспортной логистики обеспечивает перемещение грузов между
звеньями логистической системы.
Основной задачей информационной логистики является информационное
обеспечение функциональных подсистем. Логистика запасов обеспечивает
логистическую систему математическим аппаратом для расчета параметров запасов в
снабжении, производстве, сбыте и сервисе (уровни запасов, размер партии поставки,
периодичность поставок, точка заказа и т. п.). Логистика запасов является своего рода
математическим обеспечением ЛС.
Финансовое обеспечение возлагается на подсистему финансовой логистики.
Отметим, что ее роль в решении задач производственной логистики минимальна.
Очевидно, что функциональные и обеспечивающие подсистемы ЛС тесно
взаимосвязаны между собой.
Предлагаемый подход к рассмотрению ЛС машиностроительного предприятия,
сформулированные специфические особенности ЛС дополняют и уточняют основные
методологические принципы анализа и совершенствования логистических систем.
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Transport services have become an important dominant factor in the enterprise market
[1,2]. The concept of transport in the simple sense can be defined as an activity that provides
services in the field of movement of persons or cargo from point of origin to point of
delivery. Analyzing the economic and financial environment of enterprises, one can notice a
significant increase in various processes and a very significant increase in competition, which
is caused by globalization and technological progress. An important role in this case is played
by the right choice of means of transport and its financing, which will be able to ensure
financial stability, and on the other hand will be able to provide an attractive rate of return to
its owners [3]. The scientific goal of this study is to analyze the transport process in a
transport company providing domestic road transport services and to study the effectiveness
of this process. Evaluation indicators of the transport process were calculated, based on
selected measures and the evaluation of each of the used means of transport.
The company analyzed is a company dealing with the transport of goods throughout the
country. The head office is located in the southern part of Poland, in the city of Chorzów
(Poland). Established in 2010 as a sole proprietorship. Taking into account the number of
people employed, the number of vehicles as well as the annual profit, the company can be
classified as micro-enterprises. Truck trucks are used for transporting loads, with the body
with the driver's cab being the main part. Among the trucks, special cars can be distinguished.
These are fire and technical rescue vehicles, municipal vehicles, technical service cars,
health, television and airport services, etc. Vehicles designed for hauling a semi-trailer or a
trailer are called car tractors. Among them there ale following:
•
ballast tractors are designed for pulling trailers with a high load capacity,
•
tractors designed for towing semi-trailers [4].
As of today, the company employs two drivers and has two teams: a semi-trailer tractor
that will be analyzed. Table 1 presents the technical data of both sets.
Table 1
Technical data of the road sets tested
Parameter
Tare weight [kg]
Permissible gross weight [kg]
Permissible total weight of the set [kg]
Wheelbase [mm]

Power [KM]
Engine capacity [ cm3]

Permissible front axle / rear axle load [kg]
Length [mm]

Trailer set 1
tractor
semitrailer
7195
7360
18000
34000
40000
3900
440
10518
7500/11500
5880
1360

Trailer set 2
tractor
semitrailer
7380
6830
18000
34000
40000
3600
480
12518
7500/11500
5880
1360

The analysis of the effectiveness of road sets was made for one year (2017) on the basis
of three parameters: transport performance and its maximum value and the utilization rate,
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taking into account the maximum load capacity of the transport vehicle amounting to 480 kg.
Table 2 presents statistical data on the use of enterprise transport resources.
Table 2
Analysis of parameters for the use of road sets for 2017

Month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Trailer set 1
Trailer set 2
weight of
mileage of vehicles
weight of
mileage of vehicles
transported cargo [t]
[km]
transported cargo [t]
[km]
380
8300
184
7250
420
8450
159
8160
370
7930
188
7100
455
8650
156
8620
430
8850
190
8750
410
9120
188
8140
380
8200
164
8450
472
8370
175
7300
455
8750
187
8550
420
8780
191
8200
372
7800
188
7280
380
8800
157
8200

Fig. 1 presents a graphical way of analyzing the results of the load capacity index in
relation to the capacity permissible for both sets.

Fig. 1. Comparative analysis of the load capacity index of the road sets tested
In Fig. 2, the graphic method shows the distribution of transport performance carried
out in individual months of 2017 for both sets. Both indicators were estimated poorly, below
50%.

Fig. 2. Comparative analysis of transport performance of the road sets tested
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For further comparative analysis of means of transport, load capacity and transport
performance indicators for 2017 were used, calculated for each vehicle. The following
markings were used in the table:
 Wł- load capacity indicator,,
 Q- transported load [t],
 Lmax- loading capacity of the trailer [t],
 P- transport work [tkm],
 Pw- work performed, which is calculated as the ratio of the transported load to the
number of kilometers [tkm],
 Pmax- possible work to be carried out, which is calculated as the ratio of the cargo to
transport to the number of kilometers [tkm].
Table 3.
A comparison of the values of comparison indicators for each set
Load utilization rate
[%]

Formula
Set 1
Set 2

Transport work

85.83
36.93

0.86
0.37

During the analysis of statistical data for 2017, for the two road sets of the transport
micro-enterprise, low utilization rates and transport performance rates were demonstrated,
especially for the second set. The remedy is to buy a new road set. The change of the means
of transport from the module set to the truck significantly reduces the costs associated with
the maintenance and operation of the vehicle. It was calculated that after the change of the
means of transport, the utilization rate will increase by 53.15%, while the transport
performance will increase by 0.55 (54.67%).
In order to improve the efficiency of the transport process in the surveyed company, an
indicator analysis was carried out. Thanks to it, you could see the problem with using one of
the vehicles, which directly affected the costs of the entire transport process. For this purpose,
the purchase of a new means of transport was proposed. Taking into account the company's
statistical data from 2017, the capacity utilization rate and transport performance factor were
calculated as performance indicators for road sets. Analysis of the results showed low
effectiveness of capacity utilization (36.93%) and transport performance (0.37). In order to
eliminate the creation of high costs related to maintaining a non-profit set, a new road set for
the company was proposed.
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