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Not only organizations but also their executives have to adopt - especially in
radically emerging changes of business environments and rapid globalisation with all
its effects on the enterprises’ resources, including human resources. Hierarchies are
being honed, old structures of governance are disappearing, leadership cultures that
have remained unchangeable over decades must be quickly adapted to the new age in
the context of above-mentioned developments. More than ever, leadership is no
longer controlling, delegating and budgeting, but essentially means creating a new
world that people want to belong to [1].
Aside from these environmental changes, also the people who will be ‘led by
the leaders’ have changed significantly. A new generation, ‘Gen Z’, is emerging and
enters the workforce. Companies need to be ready to address new issues and
expectations that could arise with regards to leadership. Managers need to redesign
their leadership strategies and policies in order to sustain and be competitive in the
upcoming war for talents [2]. It is becoming increasingly important for companies to
acknowledge the impact of generational demographics on the way an organization is
managed. The successful company must establish an employee value proposition that
offers a concrete answer to the question of why talented people would desire to work
for their company. Leaders do play an important role in performance and retention of
employees, but also in finding right employees - through concepts such as word of
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mouth and recommendation. Therefore, the drivers of what makes a great leader for
new generations of employees must be better understood [3].
This contribution is a starting point to analyse what Gen Z members expect
from their future leaders – and what are the differences to previous generations and
previous leadership styles and skills. Existing leadership styles [4], leadership skills
and leadership behaviours [5] will be analysed through the lens of Gen Z’s
expectations. Leadership plays a central role in the enterprise transformation process.
However, there is only scarce research on the linkage between leadership theory and
‘Gen Z’. The same holds for understanding of what effective leaders should
encompass (i.e. required leadership skills) with the new generation arriving. The
purpose of this paper is to add to the discussion of effective leadership of the new
generation by investigating future employees’ perception of expected leadership
styles and skills.
Analysis of modern leadership theory
The economic psychologist Lutz von Rosenstiel defines leadership as ‘goalrelated influence’ [6, p. 3]. He distinguishes between ‘leadership through structures’
and ‘leadership through people’. Examples of leading structures are the hierarchy in
a company, a job description or incentive systems such as premiums or salary
increases. Since not all life situations and situations in the company can be planned in
advance, every organization also requires leadership by humans. Due to the
increasing complexity of many work processes, leadership by people is becoming
increasingly important. Even where ‘structures lead’, people decide to what extent
these structures are followed. Leadership therefore depends on people and the way
they interact and communicate with each other [6].
The division into the three styles of leadership, authoritarian leadership style,
democratic leadership style, and laissez-faire style goes back to the social
psychologist Kurt Lewin [7]. It showed that each of these three styles has certain
advantages and disadvantages. Aside from classic leadership styles, new approaches
are emerging which need to be subjected to the expectations and need of future
generations, like the ‘Gen Z’, which might have a significant impact on the
organisational environment, in all industries, and at all levels of the organisation.
‘Gen Z’, is highly influenced by globalisation and digitalisation. This can be
seen also as an advantage for leadership, providing opportunities to the companies,
who need to transform their businesses to stay competitive. Generational differences
of leaders and subordinates in enterprises may perturb the transfer of information
from managers in leadership positions to their employees. Differences in the values,
attitudes, and beliefs of each generation may account for that. How leaders view
generational differences, and how employees of different generations view their
leaders might also induce problems to the workplace relationship. These arguments
help to suggest for investigating – and applying - different leadership styles. Zemke
et al. [8] state that different leadership styles are requested to perform as a leader in
an environment of generational diversity. However, a recipe of a uniform and onefits-for-all style of leadership should not be expected [9]. Successful leaders will need
to adapt their leadership styles to meet their subordinates’ needs [10]. This is an
element of the enterprise management transformation process ahead of us. Meredith
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et al. [11] state that the variety of values, attitudes and beliefs requires leadership
styles that are versatile and able to adapt to the generational differences. The selected
leadership style should include a structure for ‘veterans that emphasizes delegation,
an individualist approach that values self-expression for Baby Boomers, an
excitement style that makes Xers feel like change agents, and a team objective that is
relevant to Nexters’ values of accomplishing greater societal and corporate goals’
[12, p. 129].
Generational specifics at the workplace
Criteria that have been investigated in academic research on factors affecting
job choice may be classified into three categories [13]: 1. job characteristics,
2. location characteristics and 3. individual characteristics. The first group consists of
attributes that are related to the position and function in the company (i.e. salary,
benefit packages or duties, among others). Within the second group, location
characteristics, criteria such as job climate, duration of commuting to and from the
job, or cultural amenities can be found. Lastly, the third group, individual
characteristics, is collecting personal factors such as gender, relationships with family
and friends, mobility affinity, or future plans. Literature review provides insights into
important criteria for job applicants considering a potential job offer. However, this
literature is mainly based on Generation Y [14, 15, 16].
Only a few studies have focused on the traits and characteristics of Generation
Z so far, whereas the findings are not consistent, leaving the potential attitude
towards organizations quite unexplored [17]. GfK Austria Sozial- und
Organisationsforschung conducted a study with 2,000 Austrians, in order to identify
factors that were decisive when choosing between two job offers. The participants
stated that a pleasant corporate culture is the most important factor, followed by
company values and products that they can identify with [18].
Job candidates highly value the opinion and experiences of previous or active
employees, as they are considered entirely trustworthy so employee opinions can
greatly influence potential employees in their decision to apply for a position or not.
For entry-level workers especially, the transparency provided by such evaluations
delivers valuable insights into a company. If the communicated statements are not
true, employees might start looking for a new career move right after starting in this
new job (Analysis by the Austrian recruiter StepStone 2017).
For this reason, the attention of employer branding is shifting towards the field
of employee experiences, describing how employees interact with the employer brand
in their daily operations. Online websites, such as Glassdoor and Indeed provide an
anonymous platform for previous or active employees to share their experiences and
knowledge about companies [19]. Deferential contacts with the employees, a
comfortable working atmosphere, nice colleagues and a competent boss are elements
that distinguish attractive employers from unattractive ones. Employees who provide
their labour for a company´s success, want to feel appreciated and taken seriously.
Next to regular feedback and appraisal, companies must value the employee as
a person and move away from a perspective where employees are easily replaceable.
Besides their own wealth, people are working for the good of their team and
colleagues, hence, a good working atmosphere and team spirit are key. These aspects
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can be for instance encouraged by providing an informal framework for colleagues
that supports the creation of connections and relations. Being constantly exposed to
the fear of losing the job results in decreased productivity and the desire for a change
of the workplace, therefore it is of great importance for employees, independent from
the company’s economic situation, to feel they possess a secure job.
Formation of the leadership style in the enterprise management in the
process of generation transition
Increasingly, the main constructs of leadership, generational development, and
culture are under evolution, triggered by generational transition. Hence, leaders
should be aware that their existing skills and styles may be evaluated differently by
generations to come. Also, with respect to globalization and a mobile workforce as
well as mobile leadership, cultural differences may play a role.
The motivation for this contribution is to shed light on these new developments
and to present a new perspective on leadership, suitable for the workforce of
tomorrow. So far, leadership in the context of culture has been investigated vastly,
but not for Generation Z, where literature is extremely scarce. Generation Z and
leadership is a new field of research, as this generation is not active on the labour
market yet. Subsequently, this research gaps should be addressed by the following
research questions:

Which expectations do Generation Z representatives have towards their
leaders’ leadership skills?

Which ‘ideal’ leadership styles can be derived from that for Generation
Z representatives who are soon entering as the workforce at the enterprises?
Generation Z representatives from the Ukraine will be asked to evaluate those
skills according to their expectations. From that, ‘ideal’ leadership styles will be
derived for Generation Z in Ukraine.
Proposed Methodology
The main study will comprise a quantitative investigation among Generation Z
members in Ukraine, and different leadership styles and skills be evaluated by young
people born later than 1997. Those will be recruited from schools and undergraduate
university studies in Ukraine and subjected to a questionnaire. The findings will be
consolidated to classic and modern leadership styles as well as they will be compared
with existing findings of Generation X and Y and with existing leadership styles and
skills.
Theoretical and practical implications
Theoretical implications for the scientific community in the areas of leadership
and management are expected, comprise a re-evaluation of existing leadership
models in the light of Generation Z.
For practitioners in the enterprises, the findings will help to establish, adopt
and train the ‘right’ leadership method for their future employees. Managers will
learn which skills leaders should have or acquire in order to fulfil the expectations of
their future employees. Also, they might learn how to motivate Generation Z
representatives which will, in turn, lead to better performing and more satisfied
employees.
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For scientists and practitioners alike, advise shall be provided to successfully
mange the enterprise transition process in Ukraine with respect to management and
leadership.
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The agrarian sector has traditionally been a strong point of the Ukrainian
economy, but the regulatory processes within the industry, outdated legislation and
the lack of conformity of Ukrainian standards of product quality with international
ones hinder the development of the industry. A significant problem for the sector
remains the significant advantage of raw material exports over finished goods
exports. It cuts jobs in Ukraine, increases the need for an internal market for imports.
The moratorium on land sales is still in place - perhaps the most important issue to be
addressed by this reform.
In Ukraine, the system of agrarian statistics, while remaining at the level of the
Soviet era, concentrates on gross natural indicators. No one can say for sure how
much milk is produced in the country, since most come from private households,
which are only augmented by agrarian statistics through extrapolation. Also, no one
knows exactly how much we grow, consume and store potatoes. The reason is the
same - 99% of potatoes are produced in private households (Table 1).
Table 1
Changing the structure of management of the agricultural sector
List of signs on inefficiency of the state system of
management of the agricultural sector

Decisions to improve the performance of the
public sector management of the agricultural
sector
Double subordination, blurring and duplication Liquidation of local agricultural departments
of functions of state bodies.
and creation of agro-industrial management
centers subordinated to the Ministry of Economy
on their basis.
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There are no tools to influence agrarian and
political decisions.
Significant regulatory regulation of the industry
(various approvals, expertise, procedures, etc.).
Corruption basis.

Reduction to 100,000 bureaucrats, overcoming
the corruptions cheme.
Control over the distribution of subsidies, land
issues, collection of agricultural statistics.
Issues administered by the Civil Service.

The main problem is in making agrarian and political decisions: the authorities
do not have a complete picture of the financial and economic indicators of enterprises
of different forms of management. For example, the government cannot offer an
adequate policy of support for the agricultural sector instead of preferential taxation,
which requires the IMF to refuse, because there is no understanding of who currently
needs such support: small, medium or large producers, traditional or organic farming,
poultry farmers or poultry farmers. The experience of many countries shows that
agricultural policy is fraught with difficulties. The agrarian interests of farmers,
landowners and suppliers of logistical resources tend to cohesion and "capture" the
political process. As a result, agricultural policy tends to be wasteful and opposed to
reform. Agricultural policy reform is explained by budget constraints or the need to
meet international commitments.
References
1. Biddulph, R. (2015). Limits to mass tourism’s effects in rural peripheries.
Annals
of
Tourism
Research,
50(1),
98-112.
https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.11.011.
2. Borys, T. (2017). The Best Advice for Marketers in 2017: Insights from 11
Experts. Hub Spot. URL: https://blog.hubspot.com/marketing/best-advice-formarketers#sm.00000lb98akiwedh7qb2tzi99eed4 (Accessed on 13.05.2019).
3. Bozhuk, S. H. (Ed.) (2001). Marketing Communications: Integrated
Approach. Saint Petersburg: Piter.
4. Kisil, M.I., Matsybora, T.V., Kozhemyakina, M. Yu. and Ivashchuk, S.P.
(2011), Panorama of investment at tractiveness of Ukraine’s APC, NNC IAE, Kyiev,
Ukraine.
5. Radchenko, O. (2016), “State support of agriculture during systemic
reforms”, Economic discourse, no. 2, pp. 47-53.
Natalija Vesela1, Volodymyr Rodchenko2, David Hampel3
1
Mendel University in Brno, Department of Statistics and Operational Analysis,
Zemedelska 1, 613 00 Brno, Czech Republic
e-mail: natalkavesela@gmail.com, xvesela4@mendelu.cz
2
Karazin School of Business, Kharkiv National University, Myronosytska 1, 61000
Kharkiv, Ukrajina
e-mail: rodchenko@karazin.ua
3
Mendel University in Brno, Department of Statistics and Operational Analysis,
Zemedelska 1, 613 00 Brno, Czech Republic
e-mail: qqhampel@mendelu.cz
15

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN COMPANIES
Keywords: ABC analysis, investment attractiveness, Ukrainian enterprises
JEL Classification: E22, F21

1.
Introduction
Location of Ukraine has undoubtedly a set of possibilities for successful
development for investment activity. There are rich natural resources, fertile soil and
qualified cheap labor force. Fast economic growth and country's industrial
development over the last several years became a very positive factor. Ukraine has a
huge potential and is certainly a very attractive country for foreign investors. We
analyze dependence of investment attractiveness of Ukrainian enterprises measured
by selected business indicators on the level of concentration of the sector.
2.
Material and Methods
The necessary accounting data are obtained from the Orbis database of Bureau
van Dijk. Specifically, we use total assets, profitability, solvency ratio, gross profit,
liquidity ratio, added value, ROA, number of employees, costs of employees, total
assets and information about shareholders. We deal with companies with prevailing
activities in sectors with NACE 1 - Crop and animal production, hunting and related
service activities; 10 - Manufacture of food products; 21 - Manufacture of basic
pharmaceutical products and pharmaceutical preparations; 28 - Manufacture of
machinery and equipment; 35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply.
The analysis is carried out for the years 2009-2015.
Herfindahl–Hirschman index is calculated to measure concentration in the
particular sectors. In addition to the correlation and regression analysis, we perform
an ABC analysis of each sector. We distinguish ABC groups, where Group A is
created by the companies with 80 % of sectoral total assets value. We estimate the
dynamics of the size of the company's assets (this can only be done in groups A) and
conclude on investments in the corresponding subspecies of economic activity.
We will compare Ukraine with Romania since Romania is already in the
European Union and Ukraine would like to join. We will make the correlation
analysis and find the Herfindahl index for these countries and compare the levels of
concentration of production in industry in Ukraine and Romania.
3.
Results
According to the assessment of the level of concentration, in the sector 35 the
level of concentration is higher than in sector 10. Some types of activity 3521, 3514
can be considered highly concentrated. They need to test the hypothesis that prevails
in attracting foreign direct investment activities with a high level of concentration. To
do this, it is worth looking at the distribution of share capital of enterprises (this
information can be understood by the code of the country of the shareholder).
An analysis of the correlation between value added, profit and assets shows
that for enterprises of group A they have a fairly strong connection, while for groups
B and C this connection disappears. From this, it can be assumed that larger
companies (with higher assets) are profitable (and therefore investment attractive). It
is also necessary to test this hypothesis according to the code of the country of the
16

shareholder and conclude that large projects will be attractive to foreign investors accordingly, a feature of the policy of attracting foreign direct investment is
orientation to a large investor.
4.
Conclusions
Most industries are characterized by high and medium concentration, while the
Romanian industry showed a low concentration level. The exception is some food
industries. To observe that in general the ratio of concentration levels between
industries remains for both countries: lower concentration in food industries and
higher in chemical and engineering industries. In Ukraine, the relations between
economic indicators are like those in Romania and are stable in time.
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6-HOUR WORK DAY INSTEAD OF USUAL 8: FEASIBILITY (OR
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The theme of my article is “6-hour work day instead of the usual 8: feasibility
(or benefits) of implementation for Ukrainian enterprises”. Initially, we will consider
countries in which people work the least hours per week, after that - experiments
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related to the 6-hour working day, and imagine the introduction of this system in
Ukraine and around the world.
In the Netherlands, the shortest work week in the world is only 29 hours. Dutch
specialists are used to working 4 days a week. For 3 days in a row, working mothers
and working fathers take consecutive days. Everyone is guaranteed vacation and
medical care. If the employee wants, he can reduce the number of working hours,
while wages will remain hourly [1]. So the state takes care of the balance between
personal life and work among its citizens.
In second place is Denmark and 33 working hours per week. All Scandinavian
countries have adopted flexible working hours and 5 weeks of paid leave per year. It
is easy for employers to dismiss and recruit new candidates, but the employees
themselves are protected by law. Compensation after the dismissal of the company
must pay two years.
In Sweden and Italy, it is also customary to work no more than 36 hours, they
pay extra for overtime employees, but if they are regularly delayed at work, the
employer may be fined for the incorrect organization of work. Most of all in Europe,
the British work - up to 39 hours a week.
And the most important workaholics in the world can be called workers in
developing countries - Japan and South Korea. It is customary to work there for 5055 hours a week, without days off, while still a few hours to get to and from work.
That is why the term “karoshi” appeared in Japan - a sudden death in the workplace
from overwork.
In Sweden, an experiment was conducted at the state level: for two years,
employees of the municipal nursing home in Gothenburg worked six hours a day
instead of eight. As a result, they became less likely to go to sick leave, more
efficiently fulfill their duties and, on the whole, became happier and healthier.
After almost two years on such a schedule, the staff again switched to the old
system: 8 working hours a day. Research has proven the benefits of shorter working
hours in terms of health and productivity, but not money. Bloomberg went deeper
into the study to figure out if a shorter working day could translate into real savings
for the employer. In the long run, yes.
The experiment in Gothenburg was not extended because the authorities had
run out of funding. About 17 million kroons ($ 1.3 million) were spent on two
additional carers who closed the released watch over two years. After which, officials
said that spreading the practice to the entire municipality would have been too
expensive and closed the project.
However, in the long run, savings would be felt. A shorter working day makes
employees happier, said researcher Bengt Lorenzon. “They are less susceptible to
stress, less sick, they have more energy and time for different activities,” he
explained [2].
In particular, as part of the experiment, nurses were less likely to go on sick
leave than with an 8-hour working day. They were also less likely to get sick than
their counterparts in the control group. In general, they were sick less often than
nurses throughout Gothenburg.
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On average, they took 4.7% less sick days for the experiment period, while
nurses with a traditional schedule from the control group took 62.5% more sick days
for the same period of time. Nurses who worked less were also less likely to use time
off.

And although the study found the benefits of shorter working hours for the
health and productivity of employees, it failed to measure the potential economic
benefits of the project in the long term. Although the improvement in health and
attitude towards work has led to an increase in the quality of service for sisters on a
reduced schedule.
In general, the health status of nurses in Sweden is worse than that of an
average citizen of the country. Women in civil service are more likely to suffer, for
example, overweight. Although the study does not provide exhaustive figures on the
impact of the shortened schedule on health, its improvement in nurses from the test
group was noticeable and over time this would have an economic effect.
Healthier employees spend half as much on healthcare, says a new Mayo
Clinic study. Watching over 10,000 health care workers in Florida, researchers found
that those who boasted good cardiovascular health spent less than $ 4,000 a year on
medicine than their sick counterparts.
In the nursing home, unfortunately, they did not consider the costs of health
care for nurses, not to mention the calculations of savings in the long term. However,
they recorded an improvement in blood pressure.
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Toyota centers in Gothenburg, Sweden's second largest city, switched to this
system 13 years ago. The company claims that this gave a positive result - employees
became happier, staff turnover was lower, and profits increased.
Although at the legislative level, a 6-hour working day has not yet been
legalized, so far we can only talk about an experiment, the effectiveness of which is
evaluated by each enterprise that joined it. Firms make preliminary calculations and
determine the consequences of introducing such a working day.
In the US, some companies spend hundreds of dollars per employee on special
programs to make their lives happier and healthier, hoping to save money on
healthcare in the future and increase productivity in the present. But what if this
problem is easier to solve not by fitness and diets, but by simply reducing the number
of working hours for them? However, an eight-hour work day in America is still
considered a necessary minimum.
From Sweden we will return to Ukraine. Ukrainian legislation provides that the
weekly working time may not exceed 40 hours. For employees, a five-day work week
with two days off (a working day can not exceed 8 hours), a six-day work week with
one day off (no more than 7 hours a day) can be set, and the final accounting of
working time is valid for continuously operating enterprises.
It is necessary to pay attention to the fact that according to Art. 53 of the Code
of Labor Laws of Ukraine on the eve of holidays and non-working days, the working
hours of workers are reduced by one hour during both a five-day and six-day working
week, and on the eve of the weekend, the working time for a six-day working week
cannot exceed 5 hours. Thus, if we adopt a legally defined length of the working day,
then it turns out that on average with a five-day working week, an employee works
out for about 7 hours 10 minutes, and for a six-day one - a little more than 6.5 hours.
The problem is that few people know about this law and few employers want to
follow these rules [3].
The second is a 2 month notice. In Ukraine, the employer has the right to
establish part-time at the enterprise. This means that wages will be paid for hours
actually worked, and for hours worked overtime, you will have to pay double the
amount as stipulated by the provisions of Article 106 of the Labor Code of Ukraine.
The employer must notify employees in advance of the establishment of part-time
work in advance - at least two months in advance, and during these two months pay
wages as a full-time job. If there is a simple non-fault of the employee during these
two months, then you still have to pay at least 2/3 of the "regular" salary.
The third, in practice, situations arise when orders to switch to part-time work
were allegedly signed in two months, with which workers were also allegedly
acquainted two months ago, although in fact everything happens today. Formally, in
this case there are no violations, since the legislation does not yet stipulate the
obligation of the employer to warn state bodies about the introduction of part-time
work at the enterprise.
At the same time, during the transition to the six-day period, it will be possible
to “win” only if the people are actually transferred to part-time jobs - the employer
will be able to save part of his wages, but most likely he will lose in labor
productivity. A variant is also possible, of a legal transfer to part-time work during
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the actual performance of work throughout the day, but it must be remembered that
with the actual admission of an employee to work without an employment contract,
full-time registration if the work is actually performed is complete working time and
wage payments without paying a single contribution and taxes may be fined thirty
times the minimum wage for each employee in respect of which was committed, and
it is today 126000 hryvnia.
So, in Ukraine in will be good for health of nation, have a bigger profit for a
firm, decrease an unemployment in country, that take away 3% of GDP and people
can find another job and work less. And this all only because we decrease the
working hours down to 6. But also we will have the bad sides of this program and
they are: losses of the firm, big fine, if we don’t have the law about it, this program
works only in long-term perspective.
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На теперішній час все більш очевидним стає те, що для підтримки
необхідного рівня фінансової стабільності підприємства потрібні істотні зміни
й модернізація всіх аспектів його функціонування. Вирішення цього питання
можливо шляхом впровадження логістичного або, інакше кажучи, процесного
підходу до управління [1, 2]. У цьому зв’язку можна підтримати твердження
[3], що в сучасних економічних умовах не продукти, а процеси їх створення та
розвитку приносять довгостроковий ефект. Отже, оптимізація бізнес-процесів
стає однією з найголовніших задач для підтримки життєздатності підприємства.
Поряд з цим, одним з головних завдань з впровадження нового управлінського
підходу є формування відповідної системи, за допомогою якої можливо було б
організувати збір та реєстрацію інформації про бізнес-процесів та аналіз їх
ефективність. Водночас слід звернути увагу на рутинизацію управлінської
праці, коли більшу частину часу керівництво підприємства займається
вирішенням проблем операційної діяльності, замість концентрації на
стратегічно важливих аспектах його функціонування та розвитку.
Вирішення зазначених проблем базується на ідеї концепції Balanced
ScoreCard (далі BSC) [3, 4], суть якої полягає в тому, що досягти поставлених
орієнтирів розвитку можливо лише тільки шляхом впровадження інновацій.
Саме інновації формують необхідні навички персоналу, забезпечують
досконалість логістичних процесів, доступність корпоративних знань,
переорієнтують логіку організації бізнесу у клієнтоорієнтовану й вимагають
створення дієвої системи оцінки ефективності їхнього впровадження [5]. У
короткостроковій перспективі переваги використання BSC носять переважно
соціальний характер і виражаються у покращенні соціальної атмосфери на
підприємстві, підвищенні мотивації працівників до праці. У довгостроковій
перспективі вони проявляються у покращенні ставлення споживачів до
підприємства та в його фінансових показниках.
Отже, формування стратегії та розробка відповідної бізнес-моделі
підприємства дозволяють здійснити процедуру операціоналізації стратегії, що
передбачає визначення декількох ключових показників в процесі стратегічного
планування.
В більшості випадків [3, 6] до таких показників відносять цільові
значення рентабельності, динаміку зміни прибутку тощо, чого не достатньо за
умов невизначеності та непередбачуваності середовища господарювання.
Окрім того в процесі формування стратегії слід ґрунтовно підходити ще й до
визначення шляхів досягнення означених цілей та формування відповідного
набору інструментів їх реалізації.
Тобто почати будувати модель збалансованих показників на підприємстві
потрібно з визначення місії та стратегії підприємства. Головною проблемою,
що не дозволяє вітчизняним підприємствам розробляти й впроваджувати BSC є
не її складність, а саме відсутність чітко визначеної стратегії.
Розвиваючи тему збалансованості, слід наголосити, що в умовах
зближення конкурентних позицій ключовим фактором стає не розробка
стратегії, а безпосередньо її реалізація. Це обумовлено об’єктивною схожістю
розроблених різними підприємствами стратегій. При цьому слід відмітити, що
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проблеми реалізації стратегії існують саме тоді, коли вона сформульована
незрозуміло чи недостатньо повно. Відповідно, обґрунтування логіки розробки
BSC вимагає першочергового теоретичного обґрунтування й дослідження
особливості формування й реалізації стратегії підприємства.
Базова структура системи збалансованих показників включає чотири
ключових аспекти: аспект фінансової діяльності, аспект відносин зі
споживачами, аспект організації внутрішніх процесів, аспект навчання та
розвитку.
Концепція BSC не є засобом простого групування ключових показників
діяльності (КРІ) в межах чотирьох складових, в яких фінансові параметри
доповнені не фінансовими. Суть BSC полягає не просто у виборі показників, а в
концентрації зусиль на операціоналізації стратегії.
Формування фінансової структури підприємства, а саме виділення
центрів фінансової відповідальності (ЦФВ) – перший крок на шляху до
створення системи збалансованих показників. Кожен підрозділ компанії
вносить свій внесок в кінцевий фінансовий результат компанії (у вигляді
залучення доходу або здійснення витрат) і має нести відповідальність за свої
дії: здійснювати планувати, звітувати за результатами. Саме на делегуванні
відповідальності і побудований процес бюджетування.
Наступним етапом впровадження на підприємстві системи збалансованих
показників є розуміння його фінансової структури для виділення центрів
фінансової відповідальності.
Збалансована система показників являє собою логічну концепцію
орієнтовану на докорінну реорганізацію наявної системи менеджменту
підприємства. Впровадження збалансованої системи показників розуміє під
собою виділення групи індикаторів, які повинні відповідати певним вимогам.
Базою дослідження було обрано публічне акціонерне товариство
«Турбоатом» - одне з найбільших у світі турбобудівних підприємств з повним
циклом виробництва [7]. Сфера діяльності підприємства: виробництво парових
і гідравлічних турбін для теплової, атомної та гідравлічної енергетики,
гідрозатворів, запасних частин для енергетичного обладнання та іншої
профільної,
спеціалізованої,
іншої
продукції
виробничо-технічного
призначення.
Підприємство включено до переліку підприємств, що мають стратегічне
значення для економіки та безпеки держави, входить до числа головних
турбобудівних фірм світу з повним циклом виробництва: проектування,
виготовлення, постачання, налагоджування, фірмове обслуговування
турбінного обладнання всіх типів електростанцій.
Система показників для ПАТ «Турбоатом» відповідає усім необхідним
критеріям та побудована, виходячи з результатів аналізу фінансового стану.
Система показників ПАТ «Турбоатом» наведена у таблиці 1.
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Таблиця 1
Система показників для ПАТ «Турбоатом»
Показники

1
Чистий прибуток,
тис. грн.
Рентабельність продукції,
%

Формула
розрахунку

ПеріодичЦільове
ність
значення
розрахунку
2
3
4
Фінансова перспектива
Квартал Збільшення на
10%
Чистий прибуток/
Квартал Збільшення на
Собівартість
25%

Коефіцієнт оборотності Чистий дохід/Дебіторська Квартал
дебіторської
заборгованість
заборгованості, %.
Величина власних
Власний капітал −
Квартал
оборотних коштів, тис.
Нематеріальні активи
грн.

Розширення клієнтської
бази, %

Кількість виконаних
контрактів у звітному
періоді, шт.

Клієнтська перспектива
Покупців у поточному
Квартал
періоді/
покупців у попередній
період
Клієнтська перспектива
Квартал

Кількість невирішених
претензій зі сторони
логістичних процесів за
звітній період, шт.
Ступінь задоволення Середньозважена оцінка
якістю, %

Квартал

5
Фінансова
звітність
Фінансова
звітність
Фінансова
звітність

Нормативне
значення для
тримірного
показника

Фінансова
звітність

Збільшення на
10%

Бухгалтерія,
відділ збуту

Збільшення на Фінансовий
10% по
відділ
відношенню до
попереднього
періоду
MIN
Відділ
претензій

Збільшення на Опитування
10% по
споживачів
відношенню до (анкетування)
попереднього
періоду
Перспектива внутрішніх бізнес-процесів
Коефіцієнт використання
Товарна продукція/
Рік
Підвищення, на Матеріальновиробничих
Потужність
момент
технічний
потужностей, %
впровадження відділ, основні
55,6%, цільове
цехи
значення 58%
Інтегральний показник Визначається на основі 5 Квартал
Фінансова
фінансової стабільності, ключових показників
звітність
%
діяльності
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Квартал

Збільшення на
10%

Джерело інформації

Коефіцієнт оборотності
запасів, %

Співвідношення
дебіторської та
кредиторської
заборгованості, %
Плинність кадрів,
%

Чистий дохід/Запаси

Збільшення на
10%, в
попередньому
періоді 93%

Фінансова
звітність

Дебіторська
Квартал Кдеб / кред. =  1
заборгованість/
Кредиторська
заборгованість
Перспектива навчання та росту
Кількість звільнених/
Місяць
MIN
чисельність персоналу

Фінансова
звітність

Кількість працівників, що
пройшли навчання в
звітному періоді, чол.

Квартал

Рік

50% від
загальної
чисельності
працівників, у
попередньому
періоді – 44,5%

Відділ
соціальнопобутового
розвитку
Відділ
соціальнопобутового
розвитку

Перспектива навчання та росту
Темп приросту,
Квартал Підвищення на
Відділ
середньозважена оцінка
15%, в
соціальнопопередніх
побутового
періодах:
розвитку
2015 р. – 12%,
2016 – 12%
Індекс задоволеності
Анкетування
Квартал
Вперше
Відділ
працівників (рівнем
впроваджено на соціальнооплати, умовами роботи й
підприємстві
побутового
ін.), %
розвитку
Приріст часових
тарифних ставок та
посадових окладів, %

Окрім того, в моделі BSC існують не тільки причинно-наслідкові зв'язки
між групами показників, об'єднаних у проекції, але й взаємозв'язок між
показниками підприємства та його підрозділів, а також між показниками
результативності й винагороди персоналу. Ключову роль в BSC відіграють різні
показники, за умови відсутності яких неможливо формування дієвої системи
управління підприємством.
Таким чином, між заданими показникам є взаємозв’язки, які повинні бути
враховані при прийнятті рішень менеджерами. Саме ці рішення і будуть мати
відображення на основних показниках діяльності підприємства, на його
конкурентоспроможності та стабільності.
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Термін «ділова активність» постійно використовується багатьма вченими
і економістами-практиками для характеристики економічної діяльності на рівні
окремого підприємства, галузі, регіону, усієї економічної системи країни. При
чому для оцінювання ділової активності використовують цілу низку
показників. Так, для оцінювання ділової активності на рівні держави широко
використовуються статистичні дані щодо обсягів і динаміки виробництва,
кількості великих, середніх і малих підприємств, кількості зайнятих, кількість
занятих серед працездатного населення, кількість працівників, які працюють на
умовах неповного робочого тижня тощо.
Поряд із статистичною інформацією поширення набули опитування
експертів, менеджерів та працівників підприємств, прикладом яких слугує
Індекс очікувань менеджерів із закупівель (PMI), що розраховується
американською асоціацією ISM (Institute for Supply Management, раніше –
NAPM) [1]. Цей індекс є одним з економічних індикаторів, які показують
достатньо високу точність при прогнозуванні зростання інфляційного тиску, а
також зміни фаз економічних циклів. Висока точність індексу призвела до того,
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що наразі власні PMI або аналогічні індекси розраховують у багатьох країнах
світу [2].
В Україні з 2013 року Держстатом збираються дані очікувань
підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності. Щоквартально
проводяться опитування керівників підприємств за наступними групуваннями
видів економічної діяльності: промисловість, будівництво, роздрібна торгівля,
сфера послуг і сільське господарство. Методологія дослідження відповідає
рекомендаціям щодо організації та проведення обстежень ділової активності
підприємств, викладених в Об’єднаній гармонізованій програмі ЄС щодо
обстежень тенденцій ділової активності бізнесу та споживання та Керівництві
ОЕСР із обстежень ділової активності. Дослідження включають в себе
результати очікувань у наступних напрямках: зміна обсягів виробництва, цін на
продукцію, роботи, послуги, кількості працівників. На основі цих даних
розраховують індикатор економічних настроїв.
Для оцінювання рівнів ділової активності в областях України
використано показники, які на нашу думку можуть характеризувати ділову
активність на рівні окремих областей або регіонів країни, а саме: наявний дохід
у розрахунку на одну особу, міграційний приріст (скорочення), валовий
регіональний продукт, середньомісячна зарплата одного штатного працівника,
капітальні інвестиції, кількість підприємств (табл. 1).
На національному рівні найважливішим узагальнюючим показником
розвитку країни, який характеризує рівень розвитку економіки є валовий
національний продукт (ВНП), а на регіональному, який характеризує рівень
розвитку економіки регіону, області – валовий регіональний продукт (ВРП). Це
показник, що вимірює валову додану вартість, яка обчислюється шляхом
розраховується як різниця між випуском та проміжним споживанням кожного
виду економічної діяльності, зменшена на величину оплати послуг фінансових
посередників. Вона містить у собі первинні доходи, що створюються
учасниками виробництва. Тому головним показником, який характеризує
розвиток областей, обрано валовий регіональний продукт у розрахунку на душу
населення (Per capita gross regional product (PCGRP), млн. грн.
Досить точно характеризує ділову активність в областях середньомісячна
зарплата одного штатного працівника (Average wages and salaries by region
(AW)), грн. Цей показник суттєво відрізняється по областям України. У
Тернопільські області середньомісячна заробітна плата становить 6969 грн.,
тоді як у м. Київ майже у два рази більше – 13542 грн. Заробітна плата в інших
областях мають проміжні між цими двома цифрами значення.
Ділова активність в областях України має різний рівень. Постійних
моніторинг ринкової ситуації, аналіз рівня конкуренції, дослідження тенденцій
розвитку окремих ринків на рівні окремих областей, міст, регіонів, виявлення
типу конкурентного середовища на ринку дозволять здійснювати ефективний
контроль за станом ділової активності.
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Таблиця 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

54992
46475,1
72883,4
31888
52135,9
40471,6
67982,5
48367,7
63498,4
51018
20618,6
55510,7
55543,9
61165,6
60217,5
47729,1
55934,4
43512,5
60117,7
50109,4
52487,6
50292,6
42850,4
50895,4
141173,8

-3842
-687
2552
-10280
-1431
84
-2172
560
27142
-2294
-5630
1886
-2213
7696
76
-2198
-2103
35
4534
-2273
-666
-2468
222
-1883
13942

58384
49987
97137
39411
49737
34202
75306
46312
90027
55183
13883
58221
60549
62701
106248
42038
51419
38593
69489
45532
49916
59697
31509
55198
238622

7801
7324
8862
9686
7372
8070
8726
7551
9097
7191
7365
8001
8160
8011
8375
7469
7324
6969
7657
7058
7346
7478
6991
6995
13542

17626,5
8687
60288,6
26979,4
8742,3
7500,6
15732
9393,7
40713,4
7181,5
3219,3
28995,5
10099,2
23787,8
18636,7
7228
7749,9
8375
23551,3
8853,2
11274,9
11110,4
3720,6
8971,3
200308

Кількість підприємств,
одиниць

Капітальні інвестиції за
регіонами, млн. грн.

Середньомісячна Зпл
одного штатного
працівника, грн.

Валовий регіональний
продукт у розрахунку
на одну особу, грн.

Міграційний приріст,
скорочення (–), осіб

Наявний дохід у
розрахунку на одну особу,
грн.

Показники ділової активності областей України
Показник

9713
5917
29124
9731
6913
6425
14995
8300
20054
8068
3449
19237
11434
24707
10959
5545
5949
5043
23793
8218
7431
9176
4096
6107
91568

У подальших дослідженнях слід розширити коло показників, які
характеризують зміну ділової активності в окремих регіонах, створити модель,
яка враховує вплив зазначених факторів тощо.
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Підтверджена стійка фінансова убезпеченість у ретроспективному
періоді, наявність дієвого методичного та організаційного інструментарію
реагування на зміни середовища функціонування підприємства, що можуть
негативним чином вплинути на його фінансове положення є передумовами
визнання створення стратегічної фінансової безпеки підприємства.
Ретроспективна складова фінансової убезпеченості є свідченням здатності
підприємства підтримувати свій фінансовий стан на належному рівні. Навряд
чи можна сподіватись на майбутню фінансову безпеку, якщо менеджмент
підприємства не здатен забезпечити її у поточному періоді. Причому, чим
довшим буде ретроспективний період безпеки, тим більшою є вірогідність
убезпечення фінансового розвитку підприємства у майбутньому.
Зазначене є необхідною, але недостатньою умовою для констатації
вірогідності досягнення стратегічної фінансової безпеки, оскільки набуті
здатності можуть виявитись не адекватними якісно іншим загрозам у
стратегічній перспективі.
Методичний інструментарій реагування на зміни середовища
функціонування підприємства має бути орієнтованим не лише на протидію
певним видам існуючих загроз, а перш за все на розпізнавання нових чинників,
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що можуть складати реальну або потенційну загрозу фінансовому положенню і
цільовому розвитку підприємства. Його розроблення потребує обґрунтування
відповідних підходів до моніторингу, ідентифікації, оцінювання і реагування на
загрози, які неможливо заздалегідь визначити. В цьому полягає призначення
стратегічної ідеології в управлінні – орієнтація не стільки на існуючі умови
господарювання, скільки на створення підсистем управління, здатних
забезпечити ефективну діяльність підприємства в непередбачуваних умовах
середовища.
Аналіз результатів конфігурації видів фінансової безпеки підприємства та
оцінка їх прикладної вірогідності, дозволяють констатувати варіативність
змістовного наповнення поточної безпеки і функціональну складність
формування стратегічної безпеки (рис. 1).
Оперативна
безпека

Поточна
моментна безпека

Поточна
періодична
безпека

Поточна системна безпека

Стратегічна
детермінована
безпека

Стратегічна
системна
безпека

Управлінська система
стратегічного убезпечення

Рис. 1. Складові та послідовність формування стратегічної фінансової безпеки
підприємства.
Основними ознаками стратегічної фінансової безпеки підприємства є
перспективний, потенційний та вірогідний характер її реалізації. Вірогідна
компонента ґрунтується на рівні прогнозованості параметрів фінансового стану
та корпоративній здатності адаптації підприємства до непередбачуваних змін
середовища.
Прогнозованість параметрів фінансового стану буде можливою в разі
відсутності суттєвих відхилень його рівня у ретроспективному періоді. Але тут
слід звернути увагу на наступні обставини:
 глибина стабільної ретроспективи, задля визнання підприємства
фінансово убезпеченим в стратегічній перспективі, потребує кількісного
виміру;
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 стабільна ретроспектива фінансового стану, а отже і можливість її
прогнозування, буде коректною ознакою стратегічної безпеки в разі
незмінності дії чинників, які формували фінансовий стан у минулому;
 за умови настання непередбачуваних змін, підприємство убезпечить
себе виключно за рахунок готовності до такого сценарію на основі реалізації
заздалегідь створеної управлінської системи фінансового убезпечення.
Зазначене обумовлює доцільність розмежування понять системної
стратегічної безпеки та її детермінованого різновиду.
Детермінована стратегічна фінансова безпека є характеристикою
здатності підприємства зберігати стан безпеки у стратегічній перспективі
завдяки її стабільності у ретроспективному періоді і за умови незмінності дії
факторів зовнішнього середовища. Визнання стратегічної убезпеченості має
ґрунтуватись на прогностичній відповідності глибини стабільної ретроспективи
і стратегічного періоду, визначеного для даного ринку. З’ясування тривалості
стратегічного періоду необхідне для того, щоб визнати підприємство фінансово
убезпеченим. Його тривалість може бути визначено експертним методом на
основі оцінювання строків суттєвих змін середовища, здатних сформувати нові
непередбачувані раніше загрози.
Системна стратегічна фінансова безпека– це здатність підприємства
забезпечувати цільовий фінансовий стан підприємства в непередбачуваних
умовах зовнішнього середовища протягом визначеного стратегічного періоду.
Необхідними умовами набуття системної стратегічної безпеки є:
 досягнення детермінованої стратегічної фінансової безпеки;
 створення
управлінської
системи стратегічного фінансового
убезпечення підприємства.
Перша умова поширює свою дію на період незмінності дії факторів, що
визначають фінансову захищеність підприємства. Друга – набуває прикладної
значимості в разі турбулентності і непередбачуваності зовнішніх загроз.
Дотримання першої умови є обов’язковим, оскільки стабільна
ретроспектива фінансового стану підприємства (визначена у відповідності то
тривалості стратегічного періоду на даному ринку), є свідченням імовірної
готовності підприємства до збереження фінансовою стабільності у перспективі.
Але стабільна ретроспектива фінансового стану може бути і наслідком
незмінності зовнішніх чинників, тому потенціал досягнення системної
стратегічної фінансової безпеки, за умови фіксації тільки її детермінованої
складової, буде обмеженим.
Системна стратегічна убезпеченість підприємства має бути засвідчена
наявністю відповідної управлінської системи, здатною забезпечити фінансову
стабільність підприємства у непередбачуваних умовах зовнішнього
середовища.
Отже, управлінська система стратегічного фінансового убезпечення
підприємства має містити у собі методичний інструментарій проактивної
ідентифікації потенційних загроз та комплекс організаційних засобів протидії їх
активації. Прикладне застосування даної системи дозволить упередити дію
31

можливих загроз навіть за досягненні детермінованої стратегічної фінансової
безпеки.
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Однією з ключових дефініцій крос-культурного менеджменту є феномен
«культура», яке донині залишається досить розпливчастим і багатозначним.
Оскільки досі не існує вичерпного визначення, яке б найбільш точно розкрило
сутність дефініції «культура», бо значення культури є різним навіть для кожної
окремої людини і залежить від багатьох факторів: впливу суспільства,
накопиченого досвіду та вражень, впливу зовнішнього середовища, умов
формування та соціалізації конкретної людини та ін.
Як зазначають в своїй роботі [6] зараз запропоновано значна кількість
визначень дефініції «культура», за різними підрахунками від 500 до 1200
різноманітних визначень цього феномену. Саме тому одним з напрямів
розробки та удосконалення понятійного апарату крос-культурного
менеджменту є дослідження сутності та змісту дефініції «культура» в контексті
крос-культурного менеджменту.
Слово «культура» походить від латинського слова colere, що означає
культивувати або обробляти землю. У середні ХVI століття цим терміном
позначали селекцію зернових культур, звідси виникло слово agriculture як
мистецтво землеробства. Але вже в XVIII і XIX століттях термін «культура»
став також застосовуватися для позначення вдосконалення людських якостей,
тобто людина відрізнялася витонченістю і начитаністю, цю людину вважали
«культурним». У той період дефініція «культура» використовувалась по
відношенню до аристократів, таким чином аристократи були відокремлені від
«некультурної» маси незнатних людей. Фактично, як визначено в роботі [2]
поняття «культура» досі асоціюється з оперним театром, красним
письменством і хорошим вихованням.
Як зазначає Г. Хофстеде в своїх дослідженнях [3-5] найбільш часто
дефініція «культура» використовується для опису племен або етнічних груп (в
антропології), націй (в політології, соціології та менеджменті) і компаній (в
соціології та менеджменті). Також дефініція «культура» використовується для
дослідження гендерних, поколінських (вікових) та соціальних груп. Однак при
цьому, «культура» як феномен, має принципово різнорідну природу, оскільки
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соціальні, національні, гендерні або поколінські культури, процес інкультурації
в яких відбувається з раннього дитинства, мають набагато більш глибоке
коріння
в
людській
свідомості, ніж професійні культури,
процес
інкультурації (або акультурації) в яких відбувається разом з отриманням
професійної освіти, та організаційні культури, до яких особистість
соціалізується під час трудової діяльності. Тобто кожна особистість є носієм
різних рівнів культури [4], а саме:
1)
національного, який визначається приналежністю до певної нації
або країни, де людина народилася та сформувалася як особистість (або країнах
для людей, що мігрують протягом життя);
2)
регіонального, який свідчить про належність до відповідної
етнічної або релігійної чи лінгвістичної групи, оскільки більшість націй  це
культурно (етнічно або релігійно чи мовно) різні групи;
3)
гендерного, який визначається статтю особистості;
4)
поколінського, який визначається віком та належністю до
відповідного покоління;
5)
професійного, пов'язаного можливостями освіти і особливостями
професійної діяльності особистості;
6)
організаційного, який створюється на основі національної культури
(культур) в середовищі конкретної компанії.
При цьому Г. Хофстеде [3] відзначає, що культура не надається людині
при народженні, її можна тільки отримати, оскільки культуру формує соціальне
середовище, тому культура є явищем надбаним, при цьому носієм культури є
кожна особистість.
Результати двох великих дослідних проектів, які були проведені під
керівництвом Г. Хофстеде, один з яких був спрямований на дослідження
відмінностей національних культур [4], а другий на дослідження відмінностей
організаційних культур [5], показали, що національні культури розрізняються в
основному на рівні цінностей, в той час як відмінності в організаційних
культурах частіше відзначаються на поверхневому рівні культури(символи,
герої та ритуали). Саме тому, Г. Хофстеде [4, c. 5] відзначає, що
неусвідомленою основою домінування національної культури в суспільстві є
цінності, тобто поширена схильність віддавати перевагу деяким моделям
поведінки у порівнянні з іншими, а організаційна культура, навпаки,
закріплюється на основі практик (явних і усвідомлюваних), тобто те яким
чином представники культури сприймають те, що відбувається в середовищі
організації.
Н. Лебєдеєва та А. Татарко [1, с. 21] відзначають, що культуру таких
рівнів як національний, гендерний та поколінський рівні не можна побачити,
почути, відчути або спробувати, а те, що реально спостерігається  це
відмінності в людській поведінці, які проявляються в діяльності, ритуалах,
традиціях. Тобто спостерігаються лише прояви культури, але не сама культура.
При цьому, розуміння того, що в основі різних моделей поведінки лежать
культурні відмінності, дозволяє досліджувати культуру на цих рівнях, оскільки
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в такому розумінні феномен «культура»  це абстрактне поняття, теоретична
сутність якого допомагає зрозуміти та пояснити відмінності в поведінці
представників різних культур національного, гендерного та поколінського
рівня. Важливим індикатором, який свідчить про зміни в культурі, на думку
Н. Лебєдєвої та А. Татарко [1, с. 22], є зміни в поведінці представників
культури. Так, якщо поведінка особистості змінюється протягом життя, ці
зміни можуть бути пов'язані зі зміною культури всередині цієї особистості та
інших представників відповідного покоління. При цьому відмінності в
поведінці представників різних поколінь є чіткі сигналами зміни національної
культури під впливом домінування окремого покоління. Саме тому, можна
зробити висновок, що культура  не статичне явище, оскільки вона постійно
змінюється.
Різні аспекти феномену «культура» в контексті крос-культурного
менеджменту розкрито в працях А. Кребера, C. Клукгона, Д. Мацумото, Ц.
Кудо, С. Такеуті, Ларрі А. Самовара, Річарда Е. Портера, Едвіна Р. МакДеніела,
Ю. Волкова, В. Добрєнькова, В. Нечипуренко, А. Попова, М. Рокіча, Е.
Тайлора, Г. Тріандіса, Ф. Тромпенаарса, Ф. Харріса, Р. Морана, Г. Хофстеде,
Ш. Шварца, Е. Шейна та інших учених.
Так, Ф. Тромпенаарс та Ч. Хамптен-Тернер [10] під культурою розуміють
систему поглядів людей  носіїв даної культури, яка диктує ним, на що вони
повинні звертати увагу, а на що ні, що робити і що цінувати. Г. Хофстеде [3]
розглядає культуру як колективне програмування свідомості, яке відрізняє
членів однієї групи або типу людей від інших. Д. Мацумото, Ц. Кудо та С.
Такеуті [7] зазначають, що культура  це сукупність поглядів, цінностей,
переконань і поведінки, які поділяє група людей, але різні для кожної людини,
яка передається від одного покоління до іншого. Л. А. Самовар, Річард Е.
Портер і Едвін Р. Мак Деніел в своєму дослідженні [8] під культурою
розуміють депонування знань, досвіду, переконань, цінностей, відносин,
значень, ієрархії, релігії, уявлень про час, ролі, просторових відносин, уявлень
про всесвіт, і матеріальних об'єктів і майна придбаного групою людей протягом
поколінь через індивідуальні та групові устремління
А. Креберта К. Клукгон [6] зазначають, що культура складається зі
зразків поведінки, явних і неявних, освоюваних і переданих за допомогою
символів, яка відображає специфічні досягнення людських груп, включаючи і
їх помилки, а Ш. Шварц [9] відзначає, що культура складається з похідних
досвіду, більш-менш організованого, відомого або створеного окремими
особами нації, включаючи ті образи або кодування і їх інтерпретації (значення),
передані з минулих поколінь, від сучасників або утворені самими людьми.
Таким чином на основі результаті дослідження сутності дефініції
«культура», визначено, що в контексті крос-культурного менеджменту
«культура» розглядається на основі двох протилежних підходів:
1)
культура розглядається на макрорівні (рівні суспільства), як
сукупність характеристик суспільства, на основі яких одне суспільство
відрізняється від іншого. Цей підхід до визначення сутності «культура»
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охоплює всі сторони життя людей, по суті відбувається ототожнення
конкретної культури з відповідною країною. В контексті крос-культурного
менеджменту акцент в цьому підході робиться саме на матеріальній культурі та
її проявах.
2)
культура розглядається на мікрорівні (рівні особистості) як система
поглядів, цінностей, досвіду та поведінки, притаманних особистості, яка є
представником відповідного суспільства і носієм цієї культури. Цей підхід
розглядає матеріальні об'єкти лише як знаки або як оточення тієї чи іншої
культури. Саме на цьому рівні проводить дослідження культури в контексті
крос-культурного менеджменту більшість вчених, до яких приєднується і автор.
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Фармацевтична організація, яка є відкритою системою, функціонує у
взаємозв'язку з зовнішнім середовищем. Враховуючи різноманітність та
мінливість зовнішнього середовища, керівники організацій повинні обмежити
облік зовнішнього оточення тільки тими аспектами, від яких значною мірою
залежить успіх організації. Один із способів визначення та врахування
факторів, які впливають на організацію, є розподіл їх на дві групи: прямого
(фактори мікросередовища) та опосередкованого впливу (фактори
макросередовища) [1]. Серед параметрів макросередовища найбільш
важливими є демографічні, економічні, політичні, екологічні, науково-технічні
і соціокультурні фактори. По суті, усі ці параметри так чи інакше пов'язані з
визначенням можливих ризиків при здійсненні бізнесу і перевіркою готовності
фармацевтичної організації перебороти їх [1, 4, 5]. Аналіз факторів
макросередовища дозволяє також виявити нові можливості для розвитку, чи
перепрофілювання диверсифікованості бізнесу. У будь-якому випадку мова йде
про кращу адаптацію організації до сформованих умов ведення бізнесу в тому
чи іншому регіоні [4]. Аналіз макросередовища спрямований на вибір шляху
розвитку, який дозволив би ефективно пристосуватися до ситуації, що
змінюється, враховуючи вплив факторів макрооточення не лише на
підприємство, але й на його мiкросередовище – постачальників, конкурентів,
партнерів, споживачів.
Щоб забезпечити аптечному підприємству умови для швидкого
реагування, у відповідності зі змінами, які відбуваються, необхідна організація
постійного моніторингу зовнішнього середовища. Моніторинг ефективний тоді,
коли він дозволяє отримувати, на основі експрес-діагностики, необхідну
інформацію про існуючий стан зовнішнього оточення організації та гіпотези
його розвитку у майбутньому. Самостійне місце в діагностиці середовища
підприємства займає аналіз макросередовища. Знання макросередовища
дозволяє знизити ризик реалізації неефективних стратегій поведінки у
середовищі безпосереднього оточення підприємства. Розуміння тенденцій
майбутнього розвитку макросередовища дозволяє організації ефективно
управляти власними внутрішніми змінами, постійно бути налаштованою на
інновації та, тим самим, забезпечувати сильні конкурентні позиції у бізнесі [5].
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Забезпечення ефективної адаптації організації до нестабільного середовища
потребує розробки механізмів врахування впливу факторів зовнішнього
середовища на роботу фармацевтичної організації. Для успішного
функціонування аптечне підприємство повинно постійно відслідковувати стан,
зміни і тенденції розвитку зовнішнього макрооточення, що може здійснюватись
з використанням розробленого нами алгоритму кількісної оцінки впливу
факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптек.
Опрацювання розробленого алгоритму, який передбачає побудову
семантичного диференціалу, радіальної діаграми і розрахунок коефіцієнтів
стабільності та успішності для аптечних підприємств (рис. 1), сприяє
визначенню ступеня ефективності функціонування аптеки з урахуванням
складових факторів зовнішнього макрооточення – демографічних, політичних,
економічних, екологічних, науково-технічних та соціокультурних [1, 4, 5].
Виділення факторів
зовнішнього макросередовища
для аптечного підприємства та
йогоскладових

Кількісна оцінка діяльності
аптечного закладу під впливом
факторів зовнішнього
макросередовища

Оцінка ступеню успіху
аптечного підприємства під
впливом факторів зовнішнього
макросередовища

Виявлення резервів можливого
розвитку аптеки і розробка
програми їх реалізації

ФАКТОРИ
МАКРОСЕРЕДОВИЩА

Демографічні,політичні,
економічні,екологічні,
науковотехнічні,соціокультурні

Отримання
кількісних оцінок для
аптеки методом
експертних оцінок

Побудова семантичного
диференціалу

Побудова радіальних
діаграм в Microsoft
OfficeEсxel

Розрахунок коефіцієнтів
стабільності та успішності
для аптечних підприємств

Порівняння показників окремої
аптеки з встановленимисередніми
Часткова відповідність
(нижча) за середні
показники для аптек

Відповідність критеріям
і належні стабільність та
успішність

Періодичний контроль впливу
макросередовища на діяльність аптеки
та внесення коректив

Рис. 1 Алгоритм кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього
макросередовища на роботу аптечних підприємств
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Першим етапом алгоритму кількісної оцінки впливу факторів
зовнішнього макросередовища на роботу аптек є виділення складових факторів
макрооточення. Наступний етап полягає в диференційованій кількісній оцінці
діяльності аптечних підприємств під впливом факторів макросередовища. Для
проведення дослідження нами обраний метод експертних оцінок керівників
понад 300 аптечних підприємств та їх заступників, які виступили в ролі
експертів. В результаті опитування респондентів були отримані експертні
оцінки ступеня адаптації аптек до складових факторів зовнішнього
макросередовища за 10-бальною шкалою. Обрано оцінювальну 10-бальну
шкалу з такими інтервалами: від 1 до 3 балів – низький рівень адаптації аптеки,
від 4 до 6 балів – середній, від 7 до 10 балів – високий. Після отримання
первинних оцінок нами розраховані середні кількісні оцінки ступеня адаптації
за кожною групою факторів макрооточення за усіма 390 аптеками (середні
показники). Варто зазначити, що 86% досліджуваних аптечних підприємств є
міськими, а 14% – розташовані у сільській місцевості. Через особливості
функціонування і відмінності у пристосуванні сільських та міських аптек нами
проаналізовано та порівняно їх рівень адаптації до зовнішнього
макросередовища та визначено потенційні резерви розвитку. Для цього були
розраховані середні кількісні оцінки ступеня адаптації міських та сільських
аптек за кожною групою факторів макрооточення (досліджувані вибірки
міських та сільських аптек є репрезентативними, адже відповідають
співвідношенню між міськими та сільськими аптеками в Україні).
Для визначення ступеня успіху функціонування аптечних підприємств під
впливом факторів зовнішнього макросередовища було побудовано в Microsoft
Office Excel радіальні діаграми з середніми кількісними оцінками факторів
зовнішнього макросередовища для усіх досліджуваних аптек (рис. 2), міських
та сільських аптек, де виділено три зони: перша – радіус оцінки від 1 до 3 балів
– зона нестабільності функціонування аптечного закладу, друга – від 4 до 6
балів – зона рівноваги (стабільності) діяльності аптеки, третя – від 7 до 9 балів
– зона ефективного функціонування (успіху) аптеки.
На радіальній діаграмі, представленій на рис. 2, групи даних (кількісні
оцінки факторів зовнішнього макросередовища аптек) розміщуються по
периметру радару, а числові значення по мірі їх збільшення розміщуються від
центру радару до його периметра. Завдяки чому керівники аптек можуть
візуально визначити, яким чином та або інша група даних (факторів
макрооточення) співвідноситься зі всією групою даних.
На радіальній діаграмі (рис. 2) відзначені середні кількісні оцінки ступеня
адаптації усіх досліджуваних аптечних підприємств (середні показники) за
кожною групою факторів макросередовища, при цьому вісь OA (демографічні
фактори) складає 5,1; OB (економічні фактори) – 5,0; OC (екологічні фактори) –
4,4; OD (науково – технічні фактори) – 5,8; OE (соціокультурні фактори) – 5,8.
Отримані результати свідчать про досить стабільне положення усіх
досліджуваних та міських аптек і про незадовільні показники для сільських
аптек, проте ці дані доцільно підтвердити подальшими розрахунками
коефіцієнтів стабільності та успішності.
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Рис. 2 Радіальна діаграма інтегрованої оцінки діяльності усіх досліджуваних
аптечних підприємств під впливом факторів макросередовища
З цією метою нами адаптовано методику, описану в роботі [5]. Першим
етапом опрацювання даних є визначення площі (S) отриманої фігури АВСDЕ
для усіх досліджуваних аптек, міських та сільських аптек, після чого
розраховуються їх коефіцієнти стабільності та успішності.
Площі фігур А2В2С2D2Е2 (SА2В2С2D2Е2) та А3В3С3D3Е3 (SА3В3С3D3Е3) є
величинами сталими та відповідно дорівнюють 85,5 та 192,6.
Коефіцієнт стабільності аптечного підприємства (k1) розраховується як
співвідношення (формула 1):
SАВСDЕ
k1 =
(1)
SА2В2С2D2Е2
Встановлено, що коефіцієнт стабільності усіх досліджуваних аптек
(середні показники) складає 0,76, для міських аптек – 0,81, а для сільських
аптек – 0,52. Коефіцієнт стабільності повинен прагнути до 2,25.
Коефіцієнт успішності (k2) організації розраховується як співвідношення
(формула 2):
SАВСDЕ
k2=
.
(2)
SА3В3С3D3Е3
Коефіцієнт успішності усіх досліджуваних аптек (середні показники)
складає 0,34, для міських аптек – 0,36, а для сільських аптек – 0,23. Коефіцієнт
успішності повинен прагнути до одиниці.
Висновки
1.
Розроблено і опрацьовано алгоритм кількісної оцінки впливу факторів
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зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств.
2.
З використанням програми Microsoft Office Excel побудовано
радіальні діаграми з середніми кількісними оцінками факторів зовнішнього
макросередовища для усіх досліджуваних аптек (середні показники), де
виділено три зони: зона нестабільності функціонування аптечного закладу, зона
рівноваги (стабільності) діяльності аптеки та зона ефективного функціонування
(успіху) аптечного підприємства. Радіальні діаграми сприяють візуальному
визначенню співвідношення різних груп даних (факторів макрооточення) з
середніми даними.
3.
Розраховані коефіцієнти стабільності та успішності для усіх
досліджуваних аптек (середні показники), міських та сільських аптек.
Установлено, що коефіцієнти стабільності міських (0,81) та усіх досліджуваних
аптек (0,76) свідчать про нижчий за середній рівень адаптації до факторів
зовнішнього макросередовища, а значення коефіцієнта стабільності для
сільських аптек (0,52) свідчить про низький рівень пристосування.
Встановлено, що значення коефіцієнтів успішності міських (0,36) та усіх
досліджуваних аптек (0,34) (середні показники) є низькими, та коефіцієнта
успішності сільських аптек (0,23) є надзвичайно низьким. Таким чином
керівники аптек повинні більш детально вивчати, аналізувати та
пристосовуватися до змін у зовнішньому макросередовищі з метою підвищення
конкурентоспроможності аптечних підприємств.
4.
Запропонована методика кількісної оцінки впливу факторів
зовнішнього макросередовища на діяльність аптек дозволяє будь-якому
аптечному підприємству в умовах нестабільності та динамічності зовнішнього
середовища визначати ступінь ефективності її функціонування під впливом
виділених факторів зовнішнього макросередовища внаслідок розрахунку
коефіцієнтів стабільності й успішності діяльності та порівняння їх з середніми.
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Дослідження проблем діагностики кризових явищ та методів управління
ними у фінансово-промисловій групі (ФПГ) зумовлює постановку таких задач:

обґрунтувати теоретичні засади виникнення кризи у фінансовопромисловій групі з урахуванням фактору часу;

запропонувати класифікацію факторів виникнення кризової
ситуації в діяльності ФПГ для антикризового управління;

окреслити напрями політики управління кризовим явищем у ФПГ.
Кризи у фінансово-промислових групах можуть проявлятися з певною
циклічністю. Встановлено, що через різнорідність видів криз і причин, що
спричинили їх, періоди життєвих циклів розвитку криз та інтенсивність їх
прояву бувають різними.
Обґрунтовано, що фінансово-промислова група являє собою систему,
оскільки складається із взаємозалежних елементів, зв’язків, відносин і
становить їх цілісність. Така система може знаходитися в стійкому або
нестійкому стані. Управління складними системами, зокрема ФПГ, можна
вважати антикризовим (санаційним) на всіх етапах функціонування та розвитку
(табл.1), також це система управлінських заходів і рішень з діагностики,
нейтралізації та подолання кризових явищ і їх причин у ФПГ, яка має
охоплювати всі стадії розвитку кризового процесу, зокрема і його профілактику
та запобігання у всіх учасників ФПГ.
Таблиця 1- Напрями розвитку ФПГ через визначення кризових ситуацій з
урахуванням фактору часу
Період часу
Новостворена ФПГ
(1-3 роки)

Види криз
Криза лідерства
Криза автономії
Криза контролю

Функціонуюча ФПГ
(понад 3 роки)

Криза бюрократії
Криза синергії
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Напрями розвитку ФПГ
Розвиток за допомогою створення
Розвиток за допомогою управління
Розвиток за допомогою делегування
повноважень
Розвиток за допомогою
координування
Розвиток за допомогою
співробітництва

У цьому контексті зазначимо, що система антикризового управління у
ФПГ має властивості, які пов’язані з гнучкістю, адаптивністю, здатністю до
диверсифікованості і своєчасного ситуаційного реагування, а також з
можливістю ефективно використовувати потенціал всіх учасників ФПГ і
неформальні методи управління. Такі властивості спричиняються і завданнями,
які вирішує діагностика, тобто своєчасне розпізнавання факторів і причин
кризи, яка наближається, їх класифікація та розроблення заходів, які необхідно
вжити. Об’єктом діагностики є фінансово-промислова група та її суб’єкти, а
метою – вчасне розпізнавання ознак та природи кризи, її локалізація,
використання елементів дослідження як заходу превентивної санації,
відновлення платоспроможності ФПГ.
Встановлено, що діагностика і політика управління кризовим станом
ФПГ актуалізує теоретичні аспекти щодо виявлення та подолання причин, які
перешкоджають оздоровленню ФПГ, і радикалізації заходів, які відновлюють
платоспроможний стан
підприємств такого об’єднання.
Досліджуючи
причини, які зумовлюють процес управління кризовим явищем у ФПГ
запропоновано класифікацію факторів виникнення кризової ситуації в
діяльності угруповання (рис.1).








Зовнішні фактори:

нестабільні соціально-економічна, фінансово-економічна, податкова політика держави;
негативні тенденції розвитку товарних, грошових, страхових, кредитних, фондових і валютних ринків;
дискримінація щодо встановлення цільового порядку державної підтримки ФПГ з урахуванням того,
наскільки їх діяльність відповідає пріоритетам промислової та соціальної політики країни;
спад кон'юнктури в економіці в цілому;
темп і розмір інфляції;
посилення конкуренції в галузі та криза окремої галузі;
політична нестабільність у країні місцезнаходження ФПГ або в країнах підприємств-постачальників
сировини (споживачів продукції) та інші

Внутрішні фактори:









проблеми внутрішнього регламентування діяльності ФПГ (оргструктури, регламенти);
низька якість менеджменту та маркетингу;
порушення процесу внутрігрупової взаємодії (розподіл прибутку, формування і використання фондів
грошових коштів);
негативні тенденції у саморегулівній системі ФПГ (інформаційне, організаційне і економічне регулювання);
фінансово-кредитні учасники ФПГ не можуть ефективно мобілізовувати, розподіляти і перерозподіляти
тимчасово вільні грошові кошти всіх суб'єктів ФПГ;
невідповідність рівня виробничо-технологічної структури підприємств ФПГ;
недосконалість інноваційної, інвестиційної, виробничо-господарської, фінансово-економічної, соціальної
політики ФПГ;
відсутність служб контролінгу в учасників ФПГ та інші

Рисунок 1 - Пропоновані фактори для оцінювання виникнення кризової ситуації
в діяльності ФПГ з метою санації (отримані в процесі дослідження)
Вважаємо, що кожному етапу фінансової стабілізації ФПГ відповідають
певні її механізми, які в практиці фінансового менеджменту [1; 2; 4; 5; 6 тощо]
прийнято підрозділяти на оперативний, тактичний і стратегічний. Оперативний
механізм фінансової стабілізації, заснований на принципі "відсікання зайвого" це захисна реакція виробничо-господарського об’єднання на несприятливий
фінансовий розвиток, яка позбавлена наступальних управлінських рішень.
Тактичний механізм фінансової стабілізації, використовуючи окремі захисні
заходи – це наступальна тактика, яка спрямована на зміну несприятливих
тенденцій фінансового розвитку ФПГ. Стратегічний механізм фінансової
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стабілізації - це винятково наступальна стратегія фінансового розвитку ФПГ,
яка підпорядковується меті прискорення всього економічного росту виробничогосподарського об’єднання.
У результаті дослідження запропоновано наступні напрями механізму
управління антикризовими трансформаціями для ФПГ:
1. Періодично проводити дослідження фінансового стану всіх учасників
ФПГ з метою раннього виявлення ознак їх кризового розвитку. У цих цілях у
системі загального аналізу фінансового стану ФПГ виділяється особлива група
об'єктів спостереження, що формує можливе "кризове поле". Для дослідження
показників "кризового поля" застосовуються як традиційні, так і спеціальні
методи аналізу. Аналіз і контроль таких показників включається в систему
моніторингу фінансової діяльності різних учасників ФПГ.
2. Визначати масштаби кризового стану учасників ФПГ. Масштаби
кризового стану учасників ФПГ
визначаються при виявленні істотних
відхилень від нормального ходу фінансової діяльності, обумовленого
напрямками їх фінансових стратегій та системою планових і нормативних
фінансових показників.
3. Визначати чинники виникнення кризової ситуації в діяльності ФПГ.
Розроблення політики санаційного управління має визначати можливі
зовнішні та внутрішні причини виникнення кризи в розвитку ФПГ,
дослідження ступеня впливу окремих факторів на форми й масштаби кризової
діяльності кожного суб’єкта ФПГ .
4. Формувати цілі і використовувати основні механізми управління
кризовою ситуацією в діяльності суб’єктів ФПГ. Цілі та механізми санаційного
управління повинні відповідати масштабам кризового стану ФПГ
й
враховувати прогноз розвитку основних факторів, що визначають загрозу
банкрутства.
Отже, антикризове управління у ФПГ повинно забезпечувати стратегічну
орієнтацію, тому що розвиток учасників ФПГ, яке не має чітко сформульованої
стратегії функціонування, носить еволюційний характер, тоді як на суб’єкті
ФПГ, керованому відповідно до стратегічного плану, такий розвиток
відбувається революційно.
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Одним з важливих факторів впливу на економічний розвиток країни є
рівень здоров’я населення працездатного віку. Здорова людина – це майбутній
інтелектуальний та трудовий потенціал держави, що є запорукою ефективної
репродукції нації та підтримки природного поповнення трудових ресурсів
країни.
На ринку праці України відмічається тенденція попиту на кваліфікованих
спеціалістів, які пов’язані з інтелектуальною роботою. У більшості випадків
«праця в офісі» може призводити до комплексу проблем зі здоров’ям, однією з
яких є порушення кровообігу та застою крові в гемороїдальних вузлах. За
даними медичної статистики в Україні просліджується стрімке зростання
відсотка хворих, що мають патології аноректальної зони серед людей
працездатного віку [1]. Причинами цього явища є спосіб життя сучасної
людини, що призводить до незбалансованого харчування, зменшення фізичної
активності та несвоєчасного лікування вже наявних захворювань.
На фармацевтичному ринку України лікарські форми для лікування
захворювань аноректальної зони представлені широким асортиментом: мазі,
капсули, гелі, але своєї актуальності не втрачають й супозиторії. Позитивні
аспекти даної лікарської форми дозволяють підвищити терапевтичний ефект
при лікуванні та отримати швидку дію для усунення симптомів захворювання
[2].
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За результатом проведеного дослідження було встановлено, сегмент
ринку супозиторіїв представлений групами препаратів С05АА, С05AD та
С05АХ [3]. Дана лікарська форма представлена 18 препаратами, серед яких
частка ЛЗ українського виробництва складає 50%. Також асортимент
представлений закордонними виробниками з Німеччини, Польщі, Франції,
Сербії та Італії. Визначення складу ЛЗ показало, що 65% займають
полікомпонентні засоби з перевагою діючих речовин синтетичного походження
(60%). Рослинні компоненти присутні у 25% проаналізованих препаратів,
частка в 15% приходиться на комбінацію речовин рослинного та синтетичного
походження.
При аналізі фармакоекономічних показників ЛЗ у вигляді супозиторіїв
груп С05АА, С05AD, С05АХ було встановлено, що препарати закордонного
виробництва мають більшу вартість у порівняні з вітчизняними аналогами. Так,
препарат з найбільшою ціною серед наявних у продажу ЛЗ «Постеризан»
виробництва Німеччина, має середню вартість в аптеках 276,00 грн, в той час як
його український аналог «Проктозол» в середньому коштує 82,11 грн.
При дослідженні цільової направленості, існуючих на фармацевтичному
ринку України лікарських препаратів було встановлено, що існує лише
незначна частка ЛЗ з комбінованою дією, які б впливали на всі ланки
патогенетичного процесу. Основний ефект наявних препаратів направлений
тільки на зняття больового симптому, в той час як практично відсутні засоби,
які б відновлювали функцію аноректальної зони.
Отримані результати свідчать, що згідно рекомендацій до застосування
препаратів, курс лікування в 1 тиждень є раціональним. Аналіз схем лікування
свідчить, що використання комбінації декількох препаратів з різних
фармакологічних груп значно підвищує загальну вартість та відображає
відсутність комплаєнсу. Результати дослідження показали, що найменшу
середню ціну має препарат «Беладони екстракт» (15,54 грн), курс монотерапії
якого буде коштувати 31,08 грн. Найбільша вартість за монотерапію курсом
лікування належить представникам групи CO5AA (391,80-490,62 грн), що
може свідчити про недоступність даної групи для широких верств населення
України та відсутність аналогів з протизапальною активністю за помірну
вартість. Аналіз результатів дослідження свідчить, про переважаючу більшість
препаратів зі знеболюючою та протизапальною активністю та повну відсутність
комбінацій, які б відновлювали функціонування аноректальної зони.
Отже, отримані результати свідчать про доцільність розробки
вітчизняних лікарських засобів, які будуть більш доступними для населення
України, та задовольнятимуть високий попит на препарати даної групи.
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Економічні методи управління досліджувались та були ґрунтовно
розкриті зарубіжними та вітчизняними вченими, такими як: О. Є. Кузьміна, В.
П. Малахова, О. Г. Мельник, Г. Мінцберг, В. А. Шергаліна, О. Т. Лебедєва, В.
М. Трояновським, М. Портером, Ю. Сафоновим, Ф. У. Тейлором. У наукових
працях цих вчених була досліджена структура методів управління, їх
ефективність і доцільність у процесі виробничо-господарської діяльності
підприємства.
«Економічні методи управління — це система економічних важелів і
заходів, за допомогою яких здійснюється вплив на керовані об’єкти з метою
досягнення поставленої мети і забезпечення єдності інтересів суспільства,
підприємства та окремих працівників» [6, с. 178].
За допомогою цих методів можна впливати на різні об’єкти управління,
як на працівника, так і взагалі на державу. Держава здійснює свій вплив на
підприємство, використовуючи систему заробітної плати, встановлює податки
та збори, надає кредитні послуги, застосовує санкції проти недобросовісної
роботи підприємства. Підприємство, в свою чергу, забезпечуючи згуртовану та
злагоджену роботу колективу тим самим вносить позитивні зміни в процес
виробництва, збільшуючи планові показники, пов’язаних з системою оплати
праці, премій та інших матеріальних заохочень.
Позитивний ефект економічних методів може відбуватись не тільки від
обґрунтованої системи важелів, а й через контроль суб’єкта управління на
кожній стадії.
«Виділяють чотири стадії контролюючих зусиль:
- на першій стадії оцінюють реальність і досяжність поставлених цілей;
46

- на другій — дієвість і конструктивність економічних важелів;
- на третій — своєчасність і повноту аналізу;
- на четвертій — відповідність розміру економічного стимулу ступеню
досягнення цілі» [2].
Складові важелів економічного впливу залежать від сфери діяльності
підприємства.
«Відповідно до цього в управлінській практиці найчастіше
застосовуються такі економічні методи управління:
- планування;
- комерційний розрахунок;
- система оплати праці;
- система преміювання;
- ціноутворення;
- фінансування» [7 ,с. 130].
Конкретна мета кожного перерахованого економічного методу
відображена в таблиці 1.
Таблиця 1 — Економічні методи управління [4 ,с. 113]
Методи

Мета

Планування

Визначення змісту та обсягу робіт і необхідних ресурсів

Комерційний розрахунок

Покриття витрат доходами і отримання прибутку

Оплата праці

Стимулювання досягнення високих результатів роботи

Преміювання

Стимулювання результатів, що перевищують планові

Ціноутворення

Облік попиту і пропозиції на товари та послуги

Фінансування

Забезпечення необхідних умов ефективності роботи фірми

Найважливіший метод економічного управління — ціноутворення. Коли
встановлюється ціна на товари та послуги, то в неї включають витрати на
виробництво та реалізацію, матеріали та сировину і найважливішим фактором є
попит зі сторони споживачів.
Ціноутворення в малих підприємствах, які знову створені і належать до
приватної та державної власності відіграє особливе значення. На відміну від
середніх та великих підприємств, де встановлення цін залежить від рішення
держави, яке засноване на принципі витрат, на малих підприємствах береться
до уваги попит і пропозиція на товари та послуги з боку споживачів, умови
вільної конкуренції та взагалі фактори, які характерні для виробництва товарів.
Прибуток підприємства впливає на ціну продукції, яка виробляється на
ньому. Управлінський апарат повинен слідкувати за тим, щоб ріст прибутку
відбувався з урахуванням зниження витрат на собівартість продукції, яка
випускається. Тому на підприємстві та його підрозділах потрібно чітко
регулювати систему економічного стимулювання і враховувати, яким
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працівникам вдалось при виробничому процесі знизити обсяг використовуваної
сировини, зменшити час роботи устаткування, тобто знизити собівартість
продукції для підприємства загалом.
На функціонування сучасних підприємств істотно впливають чинники,
через які вони не можуть остаточно закріпитись на ринку та призупиняється
сам процес отримання підприємством конкурентних переваг. До них належить:
- ускладнена політична ситуація у державі;
- мінливість національної валюти, що наносить великий удар
національній економіці.
Ретельного дослідження вимагають методи, які успішно застосовуються
на підприємствах в зарубіжних країнах. Такі методи управління повинні робити
більш продуктивною виробничу діяльність підприємств та сам процес
керівництва трудовим колективом підприємства. У світовій практиці головною
проблемою був вибір найефективнішого методу управління і цьому питанню
завжди приділялась значна увага керівництва. Тому, коли на підприємстві
управлінський апарат обирає більш дієвий метод управління потрібно завжди
користуватись світовою практикою. З усього розмаїття методів управління в
ринковій економіці розвинених країн світу можна виділити економічний метод
як найбільш ефективний. Країни, де цей метод управління застосовується — це
Японія, Америка, Франція та Швеція.
«Управління в Японії характеризується випередженням росту
продуктивності праці стосовно росту рівня життя населення, в тому числі рівня
заробітної плати. З метою заохочення підприємницької активності держава не
вживає серйозних заходів з контролю за майновим розшаруванням
суспільства» [5, c. 43].
Існування економічних методів управління можливе лише за наявністю у
працівників національної свідомості, повага до інтересів країни, прагнення
жертвувати матеріальним заради благополуччя країни.
«В Америці управління побудоване на заохоченні підприємницької
активності й збагачення найбільш активної частини населення. Модель
основана на соціально-культурних особливостях нації — масової орієнтації на
досягнення особистого успіху кожного, а також високому рівні економічного
добробуту. В основі управління у Сполучених Штатах лежить оплата
праці» [3, с. 101].
«У Франції процес управління характеризується більшим розмаїттям
економічних інструментів, включаючи стратегічне планування й стимулювання
конкуренції, гнучкою системою оподаткування. Відмінна риса її — включення
стратегічного планування в ринковий механізм. Базисом ринкових відносин у
французькій моделі є конкуренція, що безпосередньо впливає на якість
продукції» [1, с. 248].
В сучасних умовах розвитку економіки країни особливе значення
надається формам управління підприємством, які застосовуються на практиці
та підвищують ефективність та продуктивність підприємства.
Якщо в основі процесу управління лежать економічні методи управління,
то можна зацікавити людей матеріальними стимулами, для більш якісного і
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швидкого виконання своїх обов'язків. Розглянувши види економічних методів
управління, можна прийти до висновку, що всі вони необхідні для ефективного
функціонування підприємства.
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Сучасний розвиток господарської діяльності в Україні супроводжується
певними структурними деформаціями економічних процесів та перетворенням
потенційних фінансово-економічних проблем та загроз у реальні. Діяльність
підприємств здійснюється в умовах постійної невизначеності, а політична та
соціально-економічна ситуації лише посилюють ризики діяльності суб’єктів
господарювання та прийняття ефективних рішень. Крім того, інтеграція
України у світову економічну систему вимагає підвищення ефективності
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управління та оцінки факторів, що впливають на роботу підприємств та
організацій. Для забезпечення цієї мети необхідна розробка комплексної
системи управління економічною безпекою підприємства. Все вище зазначене
обумовлює важливість та актуальність теми дослідження.
Існує багато факторів, які можуть негативно впливати на успішне
функціонування підприємств та організацій. За даними Державної служби
статистики України: із 100 підприємств, зареєстрованих як суб’єкти
господарювання, лише близько 15 продовжують свою діяльність, інші за період
до п’яти років ліквідуються [3].
Таблиця 1
Динаміка збиткових підприємств України у 2014-2018 роках
(у % до загальної кількості)
Вид економічної діяльності
сільське, лісове та рибне
господарство
промисловість
Будівництво
оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність
тимчасове розміщування й
організація харчування
інформація та
телекомунікації
фінансова та страхова
діяльність
операції з нерухомим майном
професійна, наукова та
технічна діяльність
діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування
Освіта
охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги
мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок
надання інших видів послуг
Усього

2014

2015

2016

2017

2018

Відхилення,
2018-2014

15,9

11,6

12,3

13,8

13,8

-2,1

37,6
38,1

27,4
29,2

27,5
29,6

28,6
29,0

27,8
27,8

-9,8
-10,3

34,4

24,3

24,6

25,1

23,1

-11,3

38,4

29,5

28,9

28,9

26,4

-12

41,5

28,4

28,6

30,7

29,0

-12,5

36,5

29,6

32,0

32,3

30,1

-6,4

39,6

37,5

37,7

37,2

36,3

-3,3

44,7

39,9

40,4

38,8

36,6

-8,1

37,6

31,0

32,1

32,1

30,5

-7,1

38,3

31,3

31,1

32,3

30,0

-8,3

34,5

29,3

33,6

35,4

31,1

-3,4

36,7

31,1

31,2

35,8

31,9

-4,8

45,4

37,7

39,0

39,7

37,1

-8,3

35,4
34,5

28,1
26,7

28,1
27,0

32,4
27,6

28,9
26,1

-6,5
-8,4

Джерело: складено автором за джерелом [3]
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Як видно з даних табл.1, у 2014-2018 роках спостерігається позитивна
тенденція до зменшення частки збиткових підприємств в загальному підсумку.
Так, в цілому зменшення відбулося на рівні 8,4% п. Найбільше зменшення
відбулося у структурі підприємств тимчасового розміщення та організації
здорового харчування (12,5% п.), оптовій та роздрібній торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів (11,3% п.) та будівництві (10,3% п.).
Проте, якщо поглянути на окремі періоди (2015-2016 рр., 2016-2017 рр.),
то в даному випадку кількість збиткових суб’єктів господарювання
збільшувалася, що пов’язано як із зовнішніми, так із внутрішніми факторами.
Як показали результати проведеного автором дослідження, політична та
соціально-економічна нестабільність в країні негативним чином позначається
на функціонуванні більшості вітчизняних суб’єктів господарювання:
збитковості або низькій рентабельності діяльності та ліквідності, структурних
диспропорціях, низькому рівні конкурентоспроможності тощо. Розглянуті
процеси стримують розвиток як окремих суб’єктів господарювання, так і
національної економіки загалом. Вони є реальною загрозою економічній
безпеці підприємств, організацій та держави в цілому.
Стратегічна спрямованість вітчизняних суб’єктів господарювання на
довготермінову співпрацю із закордонними партнерами, поряд із вирішенням
інших поточних питань, вимагає захисту власних інтересів та діяльності від
різних загроз, джерелом яких є фактори, що впливають на
зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання. Для вітчизняних
підприємств ці чинники необхідно ідентифікувати, проаналізувати їх вплив та
визначити інструменти управління економічною безпекою.
Серед факторів, які впливають на економічну безпеку вітчизняних
підприємств слід визначити [2, 6, 7]:
- глобалізаційні процеси у світовій економіці;
- вплив держави та законодавча підтримка вітчизняного бізнесу;
- партнери у зовнішньоекономічній діяльності;
- рівень складності виходу на міжнародні ринки;
- економічна безпека на міжнародних ринках;
- нестача власних фінансових ресурсів;
- недосконалість системи інформаційного забезпечення бізнесу;
- низький рівень менеджменту через нестачу професійних знань та
відсутність мотивації персоналу;
- наявність адміністративних бар’єрів, що є перешкодою розвитку
бізнесу;
- недосконала законодавча база здійснення підприємницької діяльності;
- складність залучення інвестиційних ресурсів.
Слід визначити проблеми управління економічною безпекою вітчизняних
підприємств, які потребують першочергового вирішення (рис.1).
Досвід зарубіжних компаній говорить про те, що з метою підвищення
рівня економічної безпеки бізнесу доцільно створити спеціалізований відділ.
Служба (департамент) економічної безпеки – це спеціальний підрозділ, який є
частиною організаційної структури, на яку спрямоване формування
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економічної безпеки
підприємства.
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нейтралізація
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Недостатня визначеність структури економічної безпеки підприємства

ПРОБЛЕМИ

Наявність значущих проблем в формальному описі динамічних
параметрів компанії з метою забезпечення економічної безпеки у
взаємозв'язку з впливом дестабілізуючих факторів
Проблеми у визначенні критеріїв оцінки складових економічної
безпеки, їх градації за різними рівнями безпеки
Відсутність загальновизнаних вітчизняних методів оцінки рівня
економічної безпеки підприємства
Відсутність методології комплексної оцінки рівня економічної безпеки
підприємства з урахуванням усіх його складових

Рис.1. Проблеми управління економічною безпекою підприємств України
Джерело: складено автором за джерелами [4,5]
Основними функціями зазначеного відділу мають бути [7]:
- захист виробничої діяльності та захист бізнес-даних від
несанкціонованого доступу;
- впровадження спеціальних інформаційних систем боротьби з
розкриттям комерційної таємниці;
- виявлення та нейтралізація можливого витоку конфіденційної
інформації у процесі господарської діяльності.
Економічна безпека бізнесу, може бути досягнута лише шляхом
впровадження єдиної, узгодженої та збалансованої системи заходів, адекватних
внутрішнім і зовнішнім загрозам. Така система може бути створена та
ефективно функціонувати, якщо на підприємстві розроблено стратегію і
тактику підвищення економічної безпеки. Складовими механізму стратегічного
розвитку мають бути сукупність фінансових інтересів підприємства,
організаційна структура та менеджмент, функції інженерного та технологічного
управління, принципи та методи управління, фінансові інструменти та
орієнтири.
Рівень економічної безпеки підприємства тісно пов'язаний із фінансовими
ризиками. Існує чотири можливі стратегії, за допомогою яких можна
оптимізувати рівень фінансових ризиків при побудові стратегії економічної
безпеки суб’єкта господарювання (рис.2).
Підсумовуючи, слід зазначити, що економічна безпека підприємства є
комплексною характеристикою, тобто відображає ступінь захисту від
негативного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів усіх потенціалів
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підприємства, що дозволяє забезпечити стійку та ефективну діяльність.

СТРАТЕГІЇ

Відмова від діяльності, яка є джерелом фінансування ризику
Перейняття відповідальності за стратегії ризику з метою
гарантування повного відшкодування збитків за їх наслідки із
власних джерел
Продаж і перенесення відповідальності за фінансовий ризик на
інші суб’єкти (включаючи страхові компанії)
Зменшення або запобігання можливим негативним наслідкам
ризику за допомогою превентивних заходів

Рис.2. Можливі стратегії оптимізації ризиків при побудові стратегії
економічної безпеки
Джерело: розроблено автором за [1, 7]
Завдяки достатньому рівню економічної безпеки можна сформувати
сприятливі умови для ефективного функціонування підприємства, а також
досягти основної мети за допомогою вчасного вираження і послаблення впливу
будь-яких загроз.
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Процеси глобалізації та євроінтеграції формують сучасні вимоги до
менеджменту кожного підприємства, що знаходить прояв у постійному
удосконаленні всіх сфер його діяльності: маркетингу, виробництва, фінансів,
організаційно-управлінської,
постачальницько-збутової,
інноваційної,
інвестиційної діяльності, формування та розвитку окремих елементів і загалом
сукупного потенціалу підприємства. Здатність до проактивного управління та
адаптивного реагування на існуючі перешкоди, формування і використання
різного роду новацій забезпечує ефективність управління потенціалом
підприємства, реалізацію позитивних можливостей розвитку підприємства та
мінімізує можливі негативні наслідки загроз. Результатом реалізації зазначеного
підходу має стати створення механізму управління потенціалом підприємства,
зорієнтованого на виявлення, реалізацію і розвиток перспективних можливостей
господарюючих суб’єктів. Існуючі підходи до управління потенціалом
підприємства спрямовані, в основному, на формування організаційних механізмів,
які мають забезпечувати конкурентні переваги підприємства у майбутньому та їх
конкурентоздатність, що не відповідає сучасним глобалізаційним вимогам.
Аналіз результатів теоретичних досліджень теорії потенціалів
підприємства [1, 2, 3, 4] дозволяє зробити висновок про відсутність узагальненої
теорії, яка б давала уявлення про особливості управління здатностями та
збільшенням можливостей підприємства в умовах динамічного зовнішнього
середовища, визначення перспектив розвитку потенціалу. Як свідчать наукові
дослідження та практика діяльності українських підприємств, на сьогодні
менеджмент значної частини великих вітчизняних організацій виявився
нездатним адекватно і усвідомлено реагувати на постійно мінливі умови
зовнішнього і внутрішнього середовищ. Причому це стосується навіть
підприємств з добре налагодженим механізмом управління виробничогосподарською діяльністю. Ця проблема обумовлена повною відсутністю
гнучких ринкових інструментів адаптивного управління як підприємствами в
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цілому, так і їх потенціалом. Такий стан справ характерний для всіх галузей
економіки України, включаючи і машинобудівний комплекс.
Вирішення окреслених завдань має відбуватись з урахуванням висновку,
що потенціал підприємства належить до особливого класу систем – адаптивних,
які можуть самоорганізовуватися, тобто, такі що автоматично змінюють
алгоритм свого функціонування і, за необхідності, структуру з метою
збереження або досягнення оптимального стану при зміні зовнішніх умов. У
зв’язку з цим, виникає потреба у проведенні низки досліджень, спрямованих на
розробку механізмів адаптивного управління, адекватних сформованим в країні
та на підприємствах соціально-економічним і правовим умовам.
В усіх існуючих в економічній теорії визначеннях адаптації та
адаптивного управління присутня властивість системи пристосовуватися до
мінливих умов зовнішнього середовища. Таким чином, управління
адаптивними системами, до яких належить і потенціал підприємства,
включатиме в себе [5]: визначення стратегічної мети (цілей) розвитку системи
та шляхів її досягнення з одночасним формуванням дерева цілей; підтримання
руху системи заданою траєкторією за допомогою регулювання. Отже, керуюча
підсистема потенціалу підприємства складається з модуля визначення цілей і
модуля регулювання (регулятора).
У науковій літературі розглядають такі основні форми управління
підприємницькою структурою, які можуть бути застосованими і до управління
потенціалом підприємства [5]: адміністративне (програмне) управління;
регулювання; саморегулювання; самоврядування; адаптивне управління. Крім
того, враховуючи властивості потенціалу підприємства, особливості процесів
його формування та реалізації, акцент має робитись на стратегізацію управління,
прогнозуванні перспектив розвитку. Узагальнена схема управління потенціалом
підприємства як відкритою динамічною системою подана на рис. 1.

Рис. 1. Схема адаптивного управління потенціалом підприємства
як відкритою динамічною системою
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У звичайних умовах управління потенціалом підприємства має
здійснюватися на засадах самоврядування. У цьому істотна відмінність
самоврядування від самоорганізації: процеси самоврядування діють оперативно
і в стандартних умовах функціонування підприємницьких структур. Їх сутність
полягає в делегуванні повноважень та відповідальності нижчим рівням,
прийнятті ними самостійних рішень, а самоорганізаційні процеси – набувають
чинності в кризових ситуаціях, коли стандартні форми і методи управління
стають неефективними і необхідні інші, що ведуть до розвитку і зростання
ефективності потенціалу підприємства.
Адаптивне управління – це управління зі зворотним зв’язком, що має
блок обліку зовнішніх факторів, які аналізуються ще до того, як отримується
результат діяльності системи. При цьому блок управління отримує інформацію
про зміну значення фактора одночасно з керованим об’єктом або, за наявності
прогнозу, навіть раніше, відповідно до чого вживаються заходи щодо
нейтралізації його впливу, або за погодженням розробляються заходи для
збільшення його позитивного ефекту.
Таким чином, адаптивна система управління забезпечує високу
працездатність в умовах зміни властивостей керованого об’єкта, навколишнього
середовища і цілей, за рахунок розробки нових алгоритмів функціонування.
Згідно із М. Х. Месконом, суть сучасного управління полягає в адаптуванні, тому
постійні зміни зовнішніх умов і внутрішнього середовища функціонування в
соціально-економічних системах неухильно призводять їх до кризових ситуацій.
У всіх визначеннях досліджуваних понять щодо процесу адаптування
однозначно і чітко підкреслюється така властивість систем як здатність її
пристосування до мінливих умов середовища. Звідси випливає, що адаптація
системи управління – це властивість, яка характеризує здатність організації
пристосовуватися до мінливого ринкового середовища [5].
В цілому, здійснюючи адаптивне управління та проактивний вплив на
окремі елементи, потенціал підприємства необхідно досліджувати, формувати,
використовувати і розробляти управлінські рішення щодо його розвитку з позицій
системності, яка передбачає врахування наступних властивостей: цілісності;
подільності (на складові нижчого порядку, що мають певні характеристики);
ієрархічності – виходячи з галузевої приналежності підприємства та специфіки
його роботи; гнучкості – здатності адаптуватися до нових умов; нестабільності
параметрів функціонування і стохастичності поведінки; обмеженості наявними
ресурсами та можливостями; прагнення до доцільності і внутрішньої узгодженості;
синергізму – характеризується прагненням до такого поєднання складових
потенціалу, яке забезпечує отримання результату, більшого за сумарний результат
від відокремленого функціонування цих складових, оскільки, в іншому випадку,
відсутність прояву одного елементу перешкоджає та сповільнює розвиток іншого.
Вважаємо, в процесі управління необхідно враховувати вищезгадані
властивості потенціалу підприємства, що в сукупності дозволить детальніше
вивчити причинно-наслідкові зв’язки між складовими, виявити закономірності їх
функціонування та, відповідно до потреб стратегічних цілей, скоригувати у
заданому напрямі. Сутнісне наповнення механізму адаптивного управління
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потенціалом підприємства враховує дію чинників зовнішнього та внутрішнього
середовищ, функціонує у певному інформаційному просторі та передбачає
органічне поєднання системи компонентів. Окремо слід зауважити щодо рушійних
сил розвитку потенціалу підприємства та управлінського впливу на їх розвиток.
Саме здатності, компетентність та компетенції персоналу (сутність яких
слід розмежовувати), на нашу думку, є силою, спроможною за умови
достатньої мотивованості працівників, приводити в дію складові та
реалізовувати певною мірою потенціал підприємства на різних рівнях.
Необхідність збалансування індивідуальних і групових інтересів
учасників процесу реалізації потенціалу підприємства: власників, вищого
керівництва та кожного із працюючих, акцентують увагу на потребі в
обґрунтуванні виваженого підходу щодо забезпечення високої мотивації
працівників до розкриття індивідуальних можливостей, інтелектуального
потенціалу та високорезультативної праці у напрямі виконання посадових
обов’язків, сприяння удосконаленню компетенцій, реалізації виробничих
функцій і завдань та досягненню цілей підприємства загалом. За визначених
умов, ресурси перетворюються на очікуваний результат внаслідок здійснення
певної діяльності, шляхом реалізації відповідних можливостей та яка
забезпечена необхідними здатностями і передбаченими компетенціями персоналу.
На практиці реалізуються тільки ті можливості, для яких складаються
внутрішні та зовнішні умови і для використання яких у персоналу підприємства
є сформовані компетенції, що забезпечені достатніми здатностями.
Таким чином, здійснюючи управління потенціалом підприємства,
потрібно враховувати систему взаємопов’язаних внутрішніх і зовнішніх
можливостей, здатностей до їх реалізації, здійснення статутної діяльності,
мобілізаційних компетенцій персоналу, які приводять в дію усі інші
компоненти потенціалу і які необхідні для функціонування та розвитку
підприємства як в поточній, так і в довгостроковій перспективі.
Вважаємо, що розмір елементів потенціалу в загальній структурі та сила їх
впливу є нерівнозначними, але, разом з тим, усі вони є необхідними і визначають
загальну величину потенціалу підприємства. Слід підкреслити, що складові
потенціалу взаємодіють за законом синергії, що істотно посилює або послаблює
потенціал підприємства, генеруючи при цьому його нову якість. Сумарний ефект
від дії елементів потенціалу підприємства може і повинен бути більшим суми
ефектів від реалізації кожного із них зокрема, або послабити їх, виявляючи як
позитивну, так і негативну взаємодію. Це пояснюється тим, що відповідно до
закону цілісності системи в результаті взаємодії всіх ресурсів, що створюють цю
систему, з’являються нові якості, яких не має кожний окремий вид ресурсу.
Місія та цілі підприємства є основою обґрунтування стратегії розвитку
потенціалу підприємства, складають основу для формування функцій
адаптивного управління його елементами, слугують базою планування та
побудови організаційно-функціональних структур адаптивного управління,
формування системи мотивації та визначають критерії контролю та оцінювання
результатів діяльності. Таким чином, саме рівень здатності підприємства
досягати максимального позитивного результату внаслідок здійснення
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статутної діяльності, визначає дієвість управління потенціалом підприємства.
Сучасний стратегічний спосіб мислення щодо обґрунтування управлінських
рішень, спрямований на формування моделі управління потенціалом
підприємства та її розвиток в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних
процесів. Застосування зазначеної моделі характеризується специфічними
рисами, в процесі проведеного дослідження виявлено основні з них:
1) враховуючи характеристику підприємства як відкритої соціальноекономічної системи, управління його потенціалом необхідно здійснювати на
засадах цільового, комплексного, багаторівневого, адаптивного та синергійного
підходів. Лише таким чином, забезпечується максимальна ефективність
використання ресурсного потенціалу та формуються здатності до максимально
повної реалізації можливостей (існуючих та ініціювання нових), а також
забезпечення розвитку у перспективі; 2) статус стратегічного ресурсу отримує
інформаційний потенціал. Вірогідна та оперативна інформація формує переваги
підприємств у конкурентній боротьбі, дає змогу визначити зміст та
послідовність дій щодо змін на підприємстві завдяки зменшенню
невизначеності ситуації, зниженню ентропії як у зовнішньому середовищі
функціонування підприємства, так і у збалансуванні його елементів;
3) ґрунтовний факторний аналіз, дослідження сучасних умов функціонування
підприємства, встановлення тісноти зв’язків і залежностей, що забезпечують
швидку та результативну адаптацію до динамічного зовнішнього середовища,
гнучкість управління, збалансування елементів потенціалу та можливість
отримання синергійного ефекту використання ресурсної складової і елементів
потенціалу; 4) необхідність та можливість прогнозування результатів
управлінських рішень щодо формування, організації, використання і планування
розвитку потенціалу підприємства. Формується можливість попередження
негативних наслідків, удосконалення комунікацій, коригування дій та
стратегій; 5) застосування загальних та специфічних методів, інструментів і
важелів управління потенціалом підприємства.
Наведені характеристики хоча і неповною мірою відображають сутність
моделі стратегічного управління потенціалом підприємства, проте дають змогу
визначити найбільш суттєві її складові та обґрунтовувати вектори розвитку.
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Глобалізація, зміна споживчої поведінки, перехід до мережевої цифрової
економіки: швидкість і мобільність, діджіталізація – тренди сучасності, які
спонукають компанії на пошук нових конкурентних моделей управління
бізнесом. Загострена конкуренція призвела українські компанії до усвідомлення
цінності людського капіталу як найважливішого складника свого потенціалу.
Управління персоналом стає частиною організаційної стратегії і в чималому
ступені визначає ефективність діяльності компанії. Термін HR-менеджмент
передбачає чітку спрямованість діяльності підприємства в бік людей, означає
концепцію, покликану служити сучасному підприємству більш ефективно, ніж
традиційне управління персоналом. Головна мета діяльності менеджера з
персоналу – поєднання наявних людських ресурсів, кваліфікації і трудового
потенціалу зі стратегією і цілями компанії. Менеджер із персоналу здійснює
весь цикл робіт із персоналом – від вивчення ринку праці і найму персоналу до
виходу на пенсію або звільнення.
Перехід до цифрової економіки значним чином трансформує усі
традиційні функції управління компанією, і в першу чергу, сферу управління
персоналом (HR). HR-стратегії знаходяться у процесі цифрової трансформації,
наслідки якої визначаються лише незначним веденням документів на паперових
носіях. Керівник Міжнародного центру передового досвіду в галузі управління
персоналом і змінами KPMG в Великобританії Роберт Болтон Партнер
застерегає: «Ті, хто вловив тенденції, приймають рішучі дії, розглядаючи HR як
новий фактор створення цінності. Вони звертаються до інструментів роботи з
даними, методам прогнозної аналітики і штучного інтелекту. Решта або
обмежуються невеликими позитивними змінами, наприклад, завдяки
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використанню даних і аналітики, або вперто продовжують дотримуватися
"статичного" підходу, який загрожує небезпечними наслідками» [1].
Використання цифрових технологій у всіх процесах, що стосуються
людських ресурсів, є беззаперечною конкурентною перевагою HR фахівця. HRфахівець повинен не тільки бути «цифровим» в усьому, що він виконує, а й
діяти «поцифровому» [2]. Технологічна революція переводить HR-технології в
цифрові формати, автоматизує більшість HR - функцій. Це побудова хмарних
hr-платформ з мобільними додатками (Human Resource Information System
(HRIS). Саме діяльність з управління людськими ресурсами знаходиться у
центрі сучасних кардинальних змін, які відбуваються в усіх сферах і саме від
управління персоналом залежить правильна навігація організації у такому
гіпертурбулентному середовищі.
Цифрові технології можуть бути більш поширеними, але вони далеко не в
повній мірі використовуються керівниками відділів управління персоналом. У
багатьох HR-відділах цифровий формат усе ще відсутній. У дослідженні
«Майбутнє HR: прогнози на 2019 рік» (The Future of HR 2019) в якому взяли
участь керівникі HR-служб з 64 країн, були зроблені такі висновки: лише 40%
HR-керівників відзначили, що у них розроблений план цифрової трансформації;
70% респондентів визнають необхідність в трансформації персоналу, при цьому
тільки 37% абсолютно впевнені в здатності HR-підрозділів до трансформації;
42% згодні з тим, що підготовка персоналу до подальшого розвитку з
використанням штучного інтелекту буде одним із найскладніших завдань для
HR протягом наступних п'яти років. HR-підрозділу, які в даний час проходять
цифрову трансформацію, вважають брак необхідних навичок (51%) і ресурсів
(43%) основними бар'єрами при переході від початкового етапу до масштабної
трансформації. На думку 41% респондентів, культура поведінки на робочому
місці також є суттєвою перешкодою для цифрової трансформації. Майже кожен
третій (35%) зазначив, що поточна культура швидше орієнтована на завдання,
ніж на інновації або експерименти [1]. Наразі не тільки великі компанії, а й
середні та малі прагнуть використовувати у своїй діяльності новітні технології,
однак вони не є поширеними в Україні.
Цифрове перетворення HR буде мати радикальний і глибокий характер.
До технологій, які в найближчому майбутньому суттєво вплинуть на розвиток
галузі управління персоналом можна віднести:
широке застосування інтегрованих мобільних додатків та автоматизація
HR-процесів;
цифрова інтеграція з хмарними сервісами;
використання HR-аналітики;
штучний інтелект (АІ);
домінування інструментів залучення і аналізу;
електронне навчання (e-learning тенденція);
соціальний і smart-рекрутинг;
HR-брендинг;
Agile-управління.
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Серед всього обсягу інвестицій в цифрові продукти і рішення HRпроцесів у найближчій перспективі планується збільшити інвестиції у
прогнозну аналітику (60%), покращені рішення в сфері автоматизації процесів
(53%), штучний інтелект (47%) [1].
Різниця між поточними моделями надання HR - послуг і цифровим HR,
зображена в таблиці 1[3].
Таблиця 1
Цифрові зміни в HR-моделях
Поточні HR - моделі
Трансакції і процеси

Цифровий HR
Інтегровані HR - платформи (політика,
процеси, системи, операції)
Системи у доступних веб - браузерах
Мобільні додатки
Паперова документація, що рухається у веб Цифровий дизайн
формах
Угоди про рівень обслуговування
Реальний час (тут і зараз)
HR (і розподілені) сервісні центри
Операційні центри
Періодичні звіти
Оперативні звіти в режимі реального часу
Аналітичні доповнення
Інтегровані аналітичні платформи і консолі

Для того, щоб бути успішними в новій парадигмі, HR - командам
доведеться співпрацювати з IT, адаптувати дизайн - мислення, використовувати
інтегровану аналітику і ретельно аналізувати рішення постачальників
програмного забезпечення.
Якщо Україна прагне розвивати вітчизняний HR-ринок, необхідно
враховувати світові тенденції, міжнародні підходи й глобальні стандарти.
Вітчизняний менеджмент персоналу повинен досягти максимальної
відповідності рівню якості, й професійних стандартів, використовуваних
світовою HR спільнотою. Міжнародні компанії, що функціонують на території
нашої країни мають більш прогресивне уявлення про менеджмент персоналу на
відміну від вітчизняних компаній, і вже взяли до уваги глобальні HR-стандарти.
Близько 40 % міжнародних компаній в Україні мають проблеми із наймом і
утриманням персоналу, велика частка роботодавців говорить про те, що
навички, які має персонал, або на недостатньому рівні, або їх набір не
підходить для бізнесу [4]. Тому, переважна більшість міжнародних компаній
схильна перенавчати персонал «під свої потреби» — у відповідності саме з
глобальними стандартами. Тож, є потреба у впровадженні та адаптації таких
стандартів в Україні, щоб вища школа у професійній підготовці майбутніх
HR фахівців орієнтувалася на потреби міжнародних компаній і готувала
конкурентоспроможних учасників професійного ринку праці [5].
Необхідно розглядати підхід апробації та адаптації міжнародних
розробок в питаннях прийняття рішення щодо професійної стандартизації
сфери HR менеджменту. Доцільно скористатися апробованою у всьому світі
системою менеджменту якості ISO 9001:2000, яка є універсальною системою
управління, яка вибудовує бізнес-процеси з метою їх оптимізації і досягнення
максимального рівня конкурентоспроможності підприємства, а також
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розробленими Міжнародною організацією зі стандартизації стандартами з HR
менеджменту ISO/DIS 30400, ISO/DIS 30405, ISO/DIS 30408 та ISO/DIS 30409.
Крім цього, при розробленні українського стандарту з управління персоналом
доцільно врахувати досвід розроблення та використання національних
стандартів з управління персоналом у США (ANSI/SHRM 06001.2012 Cost-perHire, ANSI/SHRM 09001 2012 Performance Management, ASIS/SHRM WVPI.12011 Workplace Violence Prevention аnd Intervention); у Великобританії (BS
76000 Human resource — Valuing people- Management system — Requirements
and guidance) [6].
Застосування штучного інтелекту в HR-менеджменті накладає на
компанії нові зобов’язання, що трансформує характер виконання специфічних
функцій з управління людьми. Щоб отримати максимальний обсяг переваг від
передових технологій, компетенції HR мають бути чітко визначеними,
співвіднесеними із вимогами бізнесу, диференційованими за функціями,
ролями та рівнями, оновлюватись у вірно обрані проміжки часу,
застосовуватись до виконання будь яких функцій HR-менеджменту.
Трансформація HR-технологій призводить до оновлення і розширення
компетенцій
HR-фахівця,
цифрової
компетентності,
певної
кросфункціональності, оскільки вимагатиме більш повного оволодіння
технічними характеристиками використовуваного продукту, в той час як
частина функціоналу поступово автоматизуватиметься.
Зокрема, цифрова компетентність менеджера з персоналу, визначена в
Моделі компетенцій SHRM [7], відображена у деталізованій компетенції, якою
є HR-технології. Поведінковим індикатором компетенції є здатність
використовувати основні бізнес-технології та спеціалізовані HR-технології для
вирішення бізнес-завдань. Залежно від рівня розвитку кар’єри у сфері
управління персоналом компетенція «HR-технології» характеризується різним
рівнем розвитку (табл. 2) [7].
Таблиця 2
Компетенція «HR-технології» у сфері управління персоналом
Рівні
на нижчому рівні
на середньому рівні

на вищому рівні
на найвищому рівні

Компетенції
Це здатність використовувати відповідні HR-системи та
технології для адміністративних і сервісних потреб
Це здатність впроваджувати HR рішення в межах визначеної
сфери відповідальності та вдосконалювати план з HRтехнологій
Здатність аналізувати функціональні HR програми та
рекомендувати приймати рішення щодо HR-технологій
Це здатність розробляти стратегію використання HR
технологій.

Стандарти професійної майстерності за рівнем кар’єри для зазначеної
компетентності, тобто поведінкові стандарти, за яких менеджер з персоналу на
відповідному рівні має досягти, щоб бути успішним, включають: на нижчому
рівні — це здатність розвивати знання та розуміння бізнес-технологій; на
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середньому рівні — здатність реалізовувати плани HR і бізнес-технологій для
вирішення бізнес-проблем і потреб; на вищому рівні — здатність розвивати
плани HR і бізнес-технологій для вирішення бізнес-проблем і потреб; і на
найвищому рівні — здатність розробляти стратегію HR і бізнес-технологій для
вирішення бізнес-проблем та потреб.
Таким чином, вітчизняним компаніям слід розглядати HR як чинник
створення цінності, не ігнорувати можливості аналітики, розробляти стратегію
цифровізації та впроваджувати використання штучного інтелекту. Стратегії
розвитку компаній повинні враховувати вимоги цифрового HR-менеджменту,
що передбачає застосування інтегрованих мобільних додатків, соціальних
мереж, аналітики та хмарних технологій, HR-брендингу. Розвиток сфери
управління персоналом вимагає відповідного кадрового забезпечення, здатного
реалізовувати дану функцію на рівні, затребуваному цифровими
трансформаціями. У цьому контексті особливо важливим постає питання
цифрової компетентності менеджера з персоналу.
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У наші дні, глобалізація все більше та більше впливає на різні сфери
нашого життя. І впливає вона не тільки на повсякденне життя людей, а й на
бізнес в тому числі. І її вплив на малий бізнес проявляється в зростанні
зовнішньоекономічної активності, повсюдне використання глобальних
інформаційних технологій, уніфікації форм і ділових стандартів
підприємницької діяльності. Але ступінь впливу глобалізації та залучення до
цього процесу малих підприємств країни багато в чому залежить від
національних особливостей, державної політики в галузі зовнішньоекономічної
діяльності малого бізнесу, готовності і здатності протистояти викликам
глобалізації на основі національних конкурентних переваг і використанні
передового досвіду малих фірм зарубіжних країн.
Слабкі та сильні сторони малого бізнесу в Україні, на цей момент досить
докладно вивчені і визначені. Але зовнішньоекономічні складові діяльності
даних організацій ні в вітчизняних, ні в зарубіжних роботах не піддавалися
глибокому і детальному аналізу. Основною причиною, що пояснює даний факт,
є національна специфіка малого бізнесу і відсутність необхідних ресурсів для
виходу за кордон. Саме цим і обумовлена актуальність нашої роботи.
Українські підприємці у зовнішньоекономічній діяльності відчувають ряд
проблем, пов'язані з необхідністю вигравати тендери, складнощами
кредитування і страхування експорту, компенсаційні мита на субсидовані
товари, блокуванням цінової конкуренції антидемпінговим законодавством,
низькою якістю продукції, а також з кількісними обмеженнями, які діють в ЄС.
Згідно із записами про сферу діяльності організації загальне число учасників
зовнішньоекономічної діяльності в Україні становить 670 тис., Але тим не
менше не менше 10% учасників експортує продукцію. У зовнішньоекономічній
діяльності особливе місце займають індивідуальні підприємці, які
спеціалізуються виключно на зовнішній торгівлі [1].
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За даними на 2018 рік у Україні було зареєстровано 1572 тис. Малих
підприємств, з них 1147 тис. - індивідуальні підприємці, 326 тис. - юридичні
особи та 99 тис. - фермерські господарства. Загальна кількість зайнятих в
малому бізнесі і індивідуальне підприємництво становить 12 млн. Чоловік, це
приблизно 17% економічно активного населення. У зовнішньоекономічній
діяльності близько 50 тис. Учасників серед малих підприємств юридичних осіб,
в тому числі 40 тис. Зайнято в імпортної торгівлі, а решта 10 тис. - в експортній
торгівлі [2].
Такі проблеми як, труднощі з митним контролем, відсутність
адміністративних бар'єрів і цінова конкуренція забезпечили сприятливі умови
зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі для малого і середнього
підприємництва. Але також є аспекти, які негативно вплинули на розвиток
малого підприємництва: недоступність інвестиційних ресурсів, збільшення
податків, все це веде до порушення законодавства підприємцями.
На думку деяких економістів, експорт вносить найбільший вклад в
розвиток
зовнішньоекономічної
діяльності
держави
і
в
світову
економіку. Постійно збільшується частка на експорт в ВНП, на даний момент
вона понад 20%, так як зростання світової торгівлі випереджає світове
виробництво [3]. Для держави також є позитивні сторони, збільшення експорту
сприяє зростанню зайнятості та обсягів національного виробництва, а також
забезпечує позитивний платіжний баланс. Для самого малого підприємництва
існує ряд переваг, такі як збільшення обсягів збуту, зменшення ризиків
коливань кон'юнктури ринку, поліпшення фінансової стабільності, отримання
субсидій від держави і оптимальне використання виробничих потужностей.
Частка малого бізнесу в Україні на експорт становить 7,3 %. Ця частка
значна в експорті транспортних засобів, текстильних виробів, взуття та
сільськогосподарської сировини.
Підвищення вимог до сертифікації та сервісу, жорсткі умови щодо
термінів поставок і відсутність фахівців з техобслуговування - все це
відноситься до основних причин такого низького обсягу експорту продукції
малих підприємств .
Що стосується участі малого підприємництва в імпорті, то основними
напрямками є забезпечення власних потреб у сировині, напівфабрикатах,
обладнанні, упаковці, а також перепродаж споживчих товарів і продовольства,
офісного обладнання, меблів, тютюнових виробів. До методів торгівлі
комерсантів відносяться використання власних магазинів, оптових ринків і
торгових домів. У той же час дрібна торгівля забезпечується човниками, на
частку яких припадає чверть загального імпорту країни.
Роблячи висновок, варто зазначити, що існують способи ефективного
розвитку зовнішньоекономічної діяльності малого підприємництва в
Україні. На думку автора статті, необхідно зробити більш ефективним
взаємодію держави і малого бізнесу; складати статистичну звітність
зовнішньоекономічної діяльності окремо по малому підприємництву;
законодавчо стимулювати і субсидувати зовнішньоекономічну діяльність, а
також адміністративну, інформаційну та фінансову підтримку малому і
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середньому підприємництву; торгівля через інтернет;
напрямкам ведення бізнесу, таким як лізинг, франчайзинг.

сприяти

новим
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Найважливішим фактором розвитку цивілізації є глобалізація. На
сьогодні все більше країн піддаються впливу цього явища. Україна – не
виняток. Глобальні та локальні фактори впливають на формування нової
геополітичної, економічної і цивілізаційної ситуація [1].
В дослідженнях світової економіки глобалістика виокремлюється у
самостійну галузь науки. Прояви і тенденції економічної глобалізації, сучасні її
напрямки у фінансовій сфері аналізуються багатьма науковцями, увага в працях
учених відводиться розгляду місця і ролі національних держав в умовах
глобалізації, їх ролі в становленні і регулюванні ринкової економіки [2]. Також
питанням сутності, особливостей розвитку та місцем зовнішньоекономічної
діяльності України в системі світових економічних зв’язків присвячені праці
багатьох вчених і фахівців. Серед них Т.В. Горянська, М.В. Іващенко,
В.В. Родченко, Є.В. Талавіра, Е.О. Ковтун та інші [3].
Зовнішньоекономічна діяльність – це важлива й невід`ємна сфера
господарської діяльності, яка при ефективному використання всього комплексу
сучасних форм і методів міжнародних економічних відносин здатна впливати
на технічне удосконалення виробництва, підвищення продуктивності праці і
якості продукції. Тому для України це є важливим каналом зв’язків зі світовим
господарством, спрямована на збереження й оптимальне використання
традиційних експортних та імпортних ринків, скорочення обсягів імпорту і
раціоналізацію платіжного балансу, включення країни у світові господарські
відносини. Регулювання та розвиток зовнішньоекономічної діяльності
підприємств – це суттєвий фактор підвищення ефективності господарської
діяльності на рівні окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї
країни [3]
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Враховуючи складність положення України на даному етапі розвитку
вітчизняним виробникам не обійтися без державної підтримки і посилення
захисту. Тому принципи зовнішньоекономічної політики держави, на думку
дослідників, повинні бути такі:
- адекватність національним інтересам;
- орієнтація на формування нової моделі зовнішньоекономічного
розвитку;
- врахування вимог сучасного світового ринку;
- відповідність міжнародної практиці;
- паритетність у відносинах з іншими державами;
- демонополізація та демократизація зовнішньоекономічних зв’язків [2].
Формування глобальної економіки сприяє виникненню низки
можливостей для бізнесу, як великого, так і малого. Воно дає змогу
підприємствам збільшувати обсяги своїх надходжень, скоротити втрати й
підвищити прибутки. Міжнародна торгівля є одним з найважливіших
показників глобалізації, в тому числі глобалізації виробництва та реалізації
товарів та послуг. В дослідженнях рівень інтегрованості країни до
міжнародного товарообміну вимірювався:
1) часткою експорту та імпорту у ВВП (експортна та імпортна квоти);
2) пропорцією імпорту в кінцевому споживанні товарів та послуг;
3) часткою експорту в доданій вартості[3].
Також одним з важливих напрямків економічної діяльності української
держави в умовах економічної глобалізації, необхідних для розвитку, має стати
формування ефективного механізму взаємодії з транснаціональним капіталом.
Цілком очевидно, що в Україні поступово формується така економічна
структура, у якій значну роль відіграватиме транснаціональний капітал.
Серед найважливіших організаційних потенційних факторів успіху
українських компаній на зовнішніх ринках Л.Г. Саркісян та Ю.А. Іщук
виділяють такі, як:

формування чітких цілей і пріоритетів міжнародної спеціалізації та
зовнішньоекономічної політики України;

розробка сучасних міжнародних маркетингових програм, які б
ефективно поєднували світові досягнення з досвідом експортно-імпортної
діяльності та господарською спеціалізацією України;

визначення сильних і слабких позицій українських виробників, які
працюють у міжнародному середовищі;

створення дієвої системи державної підтримки міжнародноспеціалізованих підприємств;

підготовка обґрунтованих бізнес-планів виходу та присутності
українського бізнесу на міжнародних ринках;

створення та просування українських торгових марок і брендів[3].
Також з глобалізацією тісно пов'язані такі тенденції, як відкритість
національних меж, універсалізація ціннісних орієнтирів та зникнення межі між
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внутрішньою і зовнішньою політикою. Я.П. Пухальска виокремлює такі
негативні фактори впливу на розвиток міжнародних відносин:
1) загроза повного підпорядкування світу транснаціональним
корпораціям;
2) поглиблення розриву між найбагатшими і найбіднішими на Землі;
3) глобалізація тероризму, витіснення і вимирання національних культур,
мов тощо [1].
Незважаючи все вище розглянуте, можна стверджувати, що глобалізація є
об'єктивною закономірністю сучасної епохи, яка актуалізує питання ролі
держави в економіці, та відповідає за історичну долю своєї країни, реалізацію
національних інтересів. Зовнішньоекономічна
діяльність є складовим
елементом міжнародного економічного співробітництва, а також є одним з
головних чинників впливу на розвиток економіки країни. Таким чином,
глобалізація зовнішньоекономічної діяльності є великим кроком в досягненні
стабільності економічного простору, покрашенні політичної та національної
обстановки країни.
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Успішне функціонування вітчизняних підприємств базується на реалізації
фінансової політики, яка забезпечує створення сприятливого внутрішнього
середовища для досягнення ними поставлених цілей та завдань в сучасних
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умовах розвитку підприємництва в Україні. А тому виникає нагальна
необхідність щодо створення дієвих теоретичних основ дослідження питань
пов`язаних з фінансовим механізмом, які матимуть важливе значення для
наукового обґрунтування сутності, змісту та напрямків формування та
реалізації фінансової роботи на підприємстві.
Аналіз наукових праць у сфері фінансів, показує що фінансовому
механізму підприємства приділяється значна увага серед науковців. А це
засвідчує що тематика нашого дослідження, відіграє важливу роль у системі
фінансів підприємств. У таблиці 1. наведено сучасні трактування поняття
«фінансовий механізм підприємства» вітчизняними та зарубіжними вченими.
Таблиця 1
Трактування поняття «фінансовий механізм підприємства»
Т.П. Ніколаєва [11, с.59]

Н.Е. Петросян,
А.Ю. Аверін [12, с. 16]
О.М. Ковалюк [7, с. 54]

Г.І. Філіна [14, с. 13].
В.В. Зянько,
В.Г. Фурик,
І.М. Вальдшмідт [6, с. 15].
В.І. Гребельний [3, с. 7].
Г.І. Базецька,
Л.Г. Суботовська,
Ю.В. Ткаченко [1, с. 24].
Н.М. Любенко [9, с. 6].

Л.П. Довгань,
О.П. Дуксенко [5, с. 8].
М. М. Бердар [2, с. 28].

Система управління фінансами підприємства за допомогою
використання сукупності форм і методів з метою
ефективного впливу на кінцеві результати виробництва
відповідно до вимог економічних законів.
Сукупність фінансових методів, важелів, інструментів, а
також правового, нормативного та інформаційного
забезпечення, що виникають у внутрішньому та
зовнішньому середовищі підприємства.
Система фінансових форм, методів, важелів та
інструментів, які використовують у фінансовій діяльності
держави і підприємства за відповідного нормативного,
правового та інформаційного їхнього забезпечення, а
також за відповідної фінансової політики на мікро- і
макрорівні.
Сукупність економіко-організаційних та правових форм і
методів управління фінансовою системою за видами
фінансів.
Сукупність фінансово - економічних, управлінських,
організаційних, нормативних, правових та інших відносин,
що забезпечують реалізацію фінансів підприємств під час
його господарської діяльності.
Представляє з одного боку систему грошових відносин
господарського органу, а з іншого - систему освіту і
використання його фондів грошових засобів.
Система організації фінансової роботи на підприємстві з
формування, розподілу та використання фінансових
ресурсів підприємства та забезпечення найбільшої
ефективності його функціонування.
Система управління фінансами, призначена для організації
взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою
оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його
діяльності.
Сукупність форм та методів формування і використання
фінансових ресурсів для забезпечення фінансування
діяльності підприємства.
Система управління фінансами, призначена для організації
взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою
оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його
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Л.М. Дідик [4, с. 94].
Т.В. Крамаренко,
М.В. Нестеренко,
А.В. Щенніков [8, с. 15].

діяльності.
Сукупність методів реалізації економічних інтересів
шляхом фінансового впливу на соціально-економічний
розвиток підприємства.
Система управління фінансами підприємства з метою
досягнення максимального прибутку.

Визначення поняття «фінансовий механізм підприємства» вітчизняними
та зарубіжними вченими, які наведено в таблиці 1.1. дають підстави
стверджувати, що вони під час тлумачення даної наукової категорії передусім
використовують системний підхід. Адже фінансовий механізм розглядається у
таких аспектах:
система управління фінансами підприємства (тобто є частиною
менеджменту підприємства);
система (сукупність) форм, методів, важелів, інструментів, а також
правового, нормативного, інформаційного забезпечення на основі яких
формується, функціонує та реалізовується фінансова діяльність підприємства;
система організації фінансової роботи на підприємстві;
сукупність фінансових відносин на підприємстві (фінансовоекономічних, організаційних, правових, нормативних тощо);
система форм і методів утворення та використання фінансових
ресурсів підприємства.
Необхідно відміти, що деякі дослідники, ототожнюють поняття
«фінансовий механізм підприємства» та «фінансовий менеджмент» (наприклад
А.О. Володін [13, с. 12]). Ми вважаємо, що дані поняття є близькими за
сутністю та змістом, але все ж таки не однаковими. А тому підтримуємо
наукову думку Н.Г. Метеленко та О.П. Шульги, які відмічають, що «поняття
фінансового механізму та фінансового менеджменту не є тотожними, оскільки
ми розуміємо їх як окремі підсистеми в системі управління фінансовими
ресурсами. Фінансовий менеджмент – це є керуюча система, в якій
приймаються та реалізуються рішення щодо управлінського впливу.
Фінансовий механізм при цьому є тільки засобом реалізації вказаного впливу»
[10, с.179]. Таким чином, фінансовий менеджмент є ширшим поняттям за
фінансовий механізм підприємства.
Теоретичний аналіз поняття «фінансовий механізм підприємства»
показав, що вітчизняними та зарубіжними вченими воно тлумачиться передусім
на основі застосування системного підходу. Також під час дослідження
фінансового механізму підприємства було виявлено, що дана наукова категорія
є близькою за змістом до поняття «фінансовий менеджмент», адже
розглядається багатьма науковцями, як система управління фінансами
підприємства. Отже, поняття «фінансовий механізм підприємства» потребує
подальшого науково-теоретичного обґрунтування й осмислення.
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Сучасні умови господарювання, які полягають у трансформації
економічних відносин і характеризуються зміною перманентного середовища,
загостренням і посиленням конкурентної боротьби вимагають від управлінців
вітчизняних підприємств формування та впровадження нових, найбільш
ефективних підходів і форм інноваційного управління розвитком [1].
Розвиток підприємств полягає в обґрунтуванні еволюційного
інноваційного управління розвитком підприємств, що залежить від поточної
діяльності до визнання необхідності постійності цього процесу[2].
Більша частина підприємств, які функціонують стабільно чи з кризовими
симптомами, мають враховувати факт можливого виникнення ризиків, що
можуть призвести до дестабілізації в їх роботі, та мають постійно оновлювати
окремі функціональні елементи інноваційного управління розвитком
підприємствами.
Запуск підприємства, або за сформоване міжнародною термінологією
«Start Up», – багатоплановий процес, кожній деталі якого необхідно приділяти
особливу увагу.
Власниками проекту та інвесторами нового готельного підприємства
ставиться завдання швидкої окупності вкладень та отримання прибутку.
Служба менеджменту та адміністративна структура максимально мають
врахувати характеристики та особливості нового готельного підприємства і
побудувати організаційну, управлінську та фінансову структури для реалізації
планів власника або інвестора.
Орієнтиром має слугувати зручна для прийняття обґрунтованих рішень
система показників діяльності підприємств, що працюють у галузі, яка є
придатною для порівняння та відображає ефективність менеджменту, що
забезпечує реалізацію очікувань власника підприємства. Такою системою та
однією із важливих технологій управління господарством, у тому числі, і
готельним, є система КПЕ – ключових показників ефективності.
Ключові показники ефективності – це один із найбільш розповсюджених
перекладів з англійської терміну KPI’s («Key Performance Indicators»). Під
системою KPI розуміється система фінансових та нефінансових показників, які
впливають на кількісні або якісні зміни результатів відносно до стратегічної
мети (або очікуваного результату).
Система галузевих КПЕ підприємств готельного господарства базується
на таких методологічних принципах:
‒ забезпечення прозорості показників для аналізу власниками готельного
підприємства (з точки зору вихідних даних, порядку розрахунку та можливості
формулювання управлінських висновків);
‒ комплексність характеристик, що описують основні процеси запуска та
діяльності готельного підприємства – його операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності;
‒ поєднання у системі КПЕ універсальних та специфічних галузевих
показників;
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‒ охоплення системою КПЕ оперативних показників діяльності (період
запуска) та стратегічних (довготривалих та середньотривалих) показників
розвитку готелю;
‒ можливість консолідації, порівняння, вибудовування рейтингових
оцінок, які допомагають менеджменту та власникам під час запуску готелю
оперативно реагувати на ринкову ситуацію, вносити корективи в діяльність.
Формування в період запуска готелю стратегічних КПЕ фактично
рівнозначно розробці стратегії нового підприємства. Ця робота виконується за
такими етапами (табл. 1):
‒ формування загальної стратегії роботи готельного комплексу та
взаємозв’язку його структурних підрозділів;
‒ визначення найважливіших факторів успіху;
‒ вибір конкретних ключових показників ефективності;
‒ розробка та оцінка збалансованої системи показників.
Для забезпечення конкурентоспроможності нового підприємства
готельного господарства, ініціатори проекту мають спланувати основні дії, які
слід виконати для досягнення поставлених цілей та бажаних результатів.
Стратегія має бути розділена на конкретні стратегічні ініціативи, в межах яких
виокремлені завдання для окремих структурних організаційних підрозділів.
Найважливішим елементом цього етапу є визначення пріоритетів стратегічних
ініціатив та координація між підрозділами.
На наступному етапі визначаються найважливіші фактори успіху, тобто
параметри господарської та економічної діяльності підприємства, які є життєво
важливими для реалізаціїйого стратегії. Після цього розробляються заходи
щодо реалізації стратегії. КПЕ і є інструментом для вимірювання ступеня
досягнення найважливіших факторів успіху.
Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства
базується на результатах порівняльного аналізу орієнтовних, планових та
фактичних значень вибраних для підприємства КПЕ. Під час розробки
орієнтовних та планових значень показників необхідно дотримуватися
принципу багато варіативності розвитку (можливість песимістичного,
вірогідного, оптимістичного сценаріїв виконання стратегічного бізнес-плану)
[3].
Таблиця 1 – Етапи розробки стратегії підприємства
№
з/п
1
2

Етап – стадія
управління
Формулювання
стратегічних цілей
Організація
інформаційного
забезпечення
управління

Завдання етапу
‒ формулювання цілей та очікуваних результатів;
‒ вибір можливих напрямів діяльності, розвитку бізнесу.
‒ пошук джерел необхідної інформації, вихідних даних;
‒ класифікація необхідної інформації;
‒ вироблення принципів поновлення інформації, виходячи із
властивостей конкретних джерел (доступність, регулярність тощо);
‒ розробка програмного забезпечення для формування бази
даних стратегічної управлінської інформації;
‒ уведення стратегічної бази даних по підприємству та ринку
послуг.
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3

4

5

6

7

та ‒ аналіз та прогнозування потреб і платоспроможного попиту
на певному сегменті ринку;
‒ аналіз та прогнозування розвитку сегменту ринку;
‒ аналіз зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем (у
тому числі за групами контрагентів);
‒ аналіз факторів конкурентної переваги підприємства,
прогнозування завантаження підприємства готельного і
ресторанного господарства.
‒ аналіз стану матеріальної бази та організаційноАналіз
функціональної структури підприємства;
внутрішнього
‒ аналіз результатів фінансово-господарської діяльності
середовища
підприємства за попередній період;
підприємства
‒ виявлення короткотермінових тенденцій розвитку підприємства.
‒ за результатами 3 і 4 етапів – формулювання довготривалих
Прогнозування
впливу
факторів перспектив розвитку підприємства;
‒ формулювання можливих змін за функціональними зонами
зовнішнього
та напрямами діяльності (слабкі та сильні боки);
середовища
на
‒ прогнозування
конкурентоспроможності
підприємства,
підприємство
розробка основних положень маркетингової політики;
Аналіз
прогнозування
зовнішнього
середовища
підприємства

‒ розробка нормативів (обмежень, планових темпів розвитку)
підприємства.
‒ розробка плану розвитку матеріальної бази підприємства;
Вироблення
плану
удосконалення
організаційностратегії розвитку ‒ розробка
функціональної
структури
підприємства
та
кадрової
політики;
підприємства
‒ розробка плану підвищення ефективності системи
фінансового управління підприємством;
‒ розробка маркетингової та цінової стратегії підприємства.
‒ прогнозування результатів (показників) довготривалого та
Формулювання
короткотривалого розвитку підприємства на основі наявної та
загальної
обробленої інформації, вироблених пропозицій (програм,
довготривалої
проектів)
та
параметрів
внутрішнього
середовища
стратегії розвитку
(можливостей) підприємства;
підприємства,
‒ затвердження
та
реалізація
заходів
в
окремих
розробка
бізнес- функціональних підрозділах.
плану підприємства
на
3
рокита
оперативного
плану на наступний
рік

Концепція управління на етапі виконання заходів Start Up
трансформується в механізм оперативного управління підприємством
готельного господарства, що передбачає:
‒ організацію системи управління, системи звітності та взаємодії
структурних підрозділів;
‒ встановлення, тестування та запуск системи автоматизації управління
та обліку;
‒ забезпечення експлуатації готелю: адміністрування, технічна
експлуатація, клінінг;
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‒ управління поточними витратами готелю;
‒ забезпечення стандартів обслуговування та якості послуг, що
надаються підприємством;
‒ стратегічне просування послуг готелю на ринку;
‒ використовування усіх оптимальних для готелю каналів позиціювання
та продажу послуг, включаючи інтеграцію в глобальні системи резервування;
‒ управління персоналом;
‒ підтримання максимально можливого рівня рентабельності інвестицій.
Система управління підприємством створюється та трансформується під
час реалізації проекту, вона не має минулого досвіду та організаційних знань.
Персонал нового підприємства готельного господарства також формується та
розвивається залежно від структуризації проекту. Співробітники не мають
досвіду роботи в системі управління, яка створюється, у зовнішньому
середовищі нового готелю, а також один із одним.
Необхідно зазначити, що система управління підприємством готельного
господарства та її особливості реалізуються під час створення незалежних
підприємств. Повторення успішних рішений під час створення сітьових готелів
відтворює багато із рішень стадії запуска. Під час створення незалежних готелів
стадія запуска становиться унікальним комплексом рішень для кожного
об’єкту.
Поточне планування діяльності нового підприємства на стадії запуска
спрямовано не стільки на досягнення запланованих ключових показників
ефективності, скільки на відроблення механізмів управління, забезпечення
мінімальної працездатності та підвищення якості основних бізнес-процесів.
Керівництво підприємства має сприяти високому ступеню координації
робіт та необхідному їх ресурсному забезпеченню.
Робота з персоналом передбачає формування єдиної команди фахівців,
які раніше не працювали один з одним, а також нормування відношень та робіт.
Контроль з боку ініціатора проекту – партнера, який управляє процесом
формування команди, полягає у співставленні оперативних цілей та
результатів, що досягаються цією командою, організації взаємодії та
координації між Front-office та Back-office. При цьому може відбуватися
коректування як складу команди, так і моделей бізнес-процесів, оптимізація
самого функціонала підприємства, організаційної структури та методів
управління.
Під час реалізації нового готельного проекту необхідно враховувати
вплив кризових явищу світовій фінансовій сфері на готельний бізнес. При
цьому ініціатор, або власник проекту стикається з неясністю прогнозів на
майбутнє та невизначеністю довготривалих перспектив. У першому періоді
кризи ці обставини спонукають керівників підприємств розробляти поспішні
рішення завдань, під тиском конкретної ситуації. Прийняті рішення не завжди є
вірними. Бажано усебічно оцінювати ситуацію, яка викликана кризою, тому що
криза може бути вдалим часом для реалізації амбіцій, розширення ринку,
послаблення конкурентів і, у цілому, поновлення місії задуманого готелю[4].
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І з цією метою керівникам підприємств готельного господарства
необхідно формувати інноваційне управління розвитком підприємства, що
дасть можливість визначити ефективність реалізації різних сценаріїв розвитку
та забезпечити побудову збалансованої активно-адаптаційної системи в
діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства, векторальноорієнтованої на досягнення запланованого стратегічного результату розвитку.
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Одним з глобальних економічних наслідків поширення новітніх
інформаційних технологій став розвиток у ХХІ ст. економіки спільної участі
(англ. sharing economy), за якої ресурси збираються від багатьох учасників і
поділяються між споживачами.
Прикладом реалізації такої бізнес-моделі є Facebook як медіа-компанія,
що не виробляє власних інформаційних продуктів і, відповідно, не має штату
фахівців з їх поширення, – все відбувається за ініціативи та участі користувачів
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соціальної мережі. Uber та Uklon важко назвати таксомоторними компаніями
через відсутність у них власних автопарків, але вони успішно надають послуги
з індивідуальних перевезень пасажирів. AirBnB та Booking забезпечують
оренду житла, не маючи у власності відповідної нерухомості. Цей список
можна продовжити.
Спільною рисою подібних компаній є функціонування у мережевому
середовищі, а також забезпечення та керування всіма операціями програмними
засобами.
Таким чином ІТ створюють нові блакитні океани для бізнесу, зменшуючи
бар’єри входження на ринок, пов’язані з необхідністю володіння великим
обсягом ресурсів реального світу, і розширюючи кількість та географічне
розпорошення можливих учасників і споживачів послуг. Водночас одержати
значні переваги від використання технологій можуть лише справжні новатори,
які випередять конкурентів або скористаються тимчасовою відсутністю
останніх. Тільки за таких умов ІТ зберігають своє стратегічне значення [1]. При
цьому стрімкі зміни як у технологічному, так і бізнесовому середовищі
ускладнюють розуміння усіх можливостей і зумовлюють необхідність
дослідження їх впливу та шляхів їх найефективнішого використання.
Дослідження було спрямовано на блокчейн-технологію, яка нині разом з
Інтернетом речей і штучним інтелектом здійснює найбільший вплив на
архітектуру бізнесу.
Основними характеристиками блокчейну, що визначають перспективи
його застосування, є такі: децентралізований контроль, обмін активами,
можливість об’єднати і спільно використовувати обчислювальні та інші
ресурси учасників мережі для виконання певних функцій, незмінність історії,
мережевий контроль замість централізованих контролюючих органів,
платформа розробки додатків і програмне забезпечення з відкритим кодом.
Додаткову привабливість створюють швидке опрацювання транзакцій,
прозорість, високий рівень конфіденційності, зменшення ризиків, розширення
доступу. Економічні характеристики, такі як економія витрат, та технічні
показники (продуктивність, ефективність тощо) слід розглядати для кожного
додатка окремо.
Фахівці [2] відмічають сильний нарратив блокчейну, що є ознакою
впливовості технології, − вона може мати велику кількість застосувань,
зокрема, завдяки тому, що сприяє виділенню поміж інших, стимулює інновації,
залучає, об’єднує та мобілізує прихильників.
Розвиток блокчейн-технології викликав появу численних додатків у
різних сферах, найвідомішим з яких є Bitcoin. Однак, її глобальне значення
пов’язано з трендом на децентралізацію, що є актуальним і для ІТ, і для бізнесу.
На рівні програмного забезпечення говорять про децентралізовані додатки, а на
рівні підприємства – про децентралізовані організації. Вони розвивались,
фактично, паралельно – у 2008 р. було оформлено ідею Airbnb, одного з
піонерів децентралізованого бізнесу, та опубліковано засадничу статтю з
блокчейну Сатоші Накамото, хоча розробки, що їх було покладено в основу
технології, зроблено набагато раніше.
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Деякі автори [3] розглядають децентралізовані організації як окремий
випадок децентралізованих додатків. Останні працюють за умови, що жоден
вузол мережі не інструктує інших, на відміну від централізованих, в яких
операції кожного окремого вузла та потоки інформації контролюються в
єдиному центрі. Як централізовані, так і децентралізовані додатки можуть бути
розподіленими, поширюючи виконання обчислень на різні вузли. Прикладами
децентралізованих додатків, окрім криптовалют, є відкрита платформа продажу
товарів OpenBazaar, платформа краудфандінгу Lighthouse, служба обміну
повідомленнями FireChat, платформа сумісного використання транспорту
La’Zooz.
Водночас новизна децентралізованих додатків, а з ними і
децентралізованих організацій, зумовлює розбіжності у визначеннях і поглядах
фахівців, що значною мірою ускладнює розуміння їх перспектив і сфер
застосування.
За результатами аналізу було визначено кілька ключових аспектів, що
визначають децентралізовані організації як нову модель бізнесу й нішу, що
вони її можуть зайняти завдяки своїй новизні та особливостям.
Перший з них стосується структуризації. Абсолютна децентралізація не є
неодмінною вимогою, хоча відхід від жорсткої ієрархії з контролюючим
центром на верхівці і чітким розподілом повноважень та ступенями
інформованості за шарами неминучий. Децентралізація передбачає, що вплив
на прийняття рішень і практику ведення бізнесу мають усі задіяні особи, це
забезпечується розподіленим зберіганням відкритих даних. Зі зростанням
повноважень має збільшуватись і відповідальність. Проміжні варіанти
формують, виходячи із стартових умов створення організації і заданих вимог до
таких параметрів, як швидкість розробки, передбачуваний темп еволюції,
масштабованість, стійкість, складність обслуговування та ін.
Другим визначальним аспектом є ІТ-підтримка діяльності організації у
координатах "керування – виконання" щодо прийняття рішень, бюрократичних
процедур і комунікацій. У традиційній ієрархічній структурі рішення
приймають уповноважені на те особи, роль ІТ при цьому є сервісною –
інформаційно-аналітичне обслуговування та забезпечення інформаційних
зв’язків за сталими каналами. Дійовими особами є люди.
Децентралізація як відхід від традиційної ієрархії і використання
мережевого середовища для самоорганізації означають появу численних
заздалегідь не передбачуваних каналів зв’язку.
Іншою відмітною особливістю децентралізованих організацій є те, що
рішення в них можуть приймати як люди, так і комп’ютерні системи.
Актуальними засобами для цього нині є системи штучного інтелекту (СШІ) і
смарт-контракти.
СШІ може виконувати кілька ролей: стратегічний порадник; виконавець
завдань, помічник виконавця, автономна організація. Очевидно, що кожна з них
не зумовлює обов’язковий перехід до децентралізації і не є обов’язковим його
наслідком, вони можуть виконуватись і в класичній організації. Якщо ж у
децентралізованій організації право приймати рішення надається СШІ, а
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виконавцями є люди, деякі автори [2, 3] вживають термін "децентралізована
автономна організація".
Смарт-контракт – це програмний код, що функціонує у середовищі
блокчейну. Найважливішим наслідком використання смарт-контрактів є
кардинальна зміна системи довіри. Дотепер довірою наділялись державні
інститути, фінансові або юридичні посередники, які мали право обробляти дані
приватних або юридичних осіб, здійснювати транзакції, визначати правовий,
майновий статус. Висока вартість послуг, бюрократизм, довготривалість
процедур, зловживання довірою, негнучкість – все це призводить до втрати
довіри до офіційних посередників. Блокчейн не відміняє необхідність довіри, а
децентралізує її, розпорошує по мережі, розподіляє на всіх задіяних осіб.
Економіка довіри змінюється, оскільки витрати на його забезпечення
розподілені. Конкуренція може призвести до зменшення прибутків
дистриб’юторів, логістів, координаторів та інших посередників на користь
виробників і, потенційно, кінцевих споживачів. Банки, страхові компанії,
агентства нерухомості та ін. будуть змушені зменшити вартість своїх послуг,
оскільки їх блокчейн-аналоги значно дешевші.
Наступною особливістю децентралізованих організацій є можливість
інтеграції віртуального і реального світів через зв’язок смарт-контрактів та
"Інтернету всього".
Ще одну характеристику децентралізованих організацій виокремив
В. Бутерин [4], – наявність внутрішнього капіталу, тобто грошових коштів,
необхідних для ведення бізнесу, відрізняє їх від децентралізованих програмних
додатків. Для підкреслення спрямованості на одержання прибутку іноді
вживають термін "децентралізована автономна корпорація", позначаючи
практику виплати дивідендів учасникам, але з формальної точки зору це може
відбуватись і в децентралізованій організації.
Фінансовий аспект тісно пов’язаний з практикою менеджменту в
організації, що може підкреслюватись словом "автономна". Децентралізована
автономна корпорація, крім надання учасникам можливостей взаємодіяти,
торгувати або просто передавати інформацію, повинна містити набір публічно
відомих негнучких правил, що регламентують функціонування організації та
контроль за її ресурсами, першочергово, фінансовими.
Безпечне зберігання і доступ до приватних ресурсів у блокчейні
забезпечують методи криптографії. Лише власник приватного ключа може
одержати доступ до свого рахунка і здійснити транзакцію. Такий самий
недовірливий підхід діє і стосовно корпоративних фондів – у системі є набір
правил контролю за капіталом, який не прив’язаний до географічного
розташування, особи чи групи осіб-учасників мережі.
Особливості менеджменту у децентралізованій організації зумовлюються
ступенем залучення учасників та їхніми цілями. У. Могайар запропонував [5]
розрізняти такі рівні:
− участь – учасники добровільно і на власний розсуд виконують або
приймають участь у виконання незв’язаних завдань;
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− співпраця – учасники співпрацюють і створюють додану вартість під
час досягнення спільних цілей;
− кооперація – учасники очікують на одержання та розподіл доходів або
вигод;
− розподіл – примноження функцій завдяки поширенню по мережі;
− децентралізація – подальше масштабування шляхом надання більших
прав кінцевим учасникам;
− автономія – автономні агенти, смарт-контракти та СШІ забезпечують
операційну стійкість та створення додаткової вартості на всіх ділянках
організації.
Базовими елементами запропонованого ним фреймворку є масштаб, тип
участі, додана вартість, керування, доходи, технологія.
Участь користувача у децентралізованій організації може бути активною,
у формі виконання будь-яких завдань, пов’язаних з функціонування організації,
і пасивною – шляхом надання власних ресурсів (обчислювальних потужностей,
пам’яті, даних тощо) у спільне використання. Свідоцтвом участі та формою
одержання доходів можуть бути акції, токени, криптовалюта, інші цифрові
активи, наявність яких надає право участі у голосуванні, створенні та перевірці
бізнес-правил, прийнятті рішень і т.ін., а також підтримує відчуття поважності і
впливовості, підвищує самооцінку та рівень задоволення.
Таким чином, при створення децентралізованої організації слід
враховувати, крім технологічних аспектів, ще й психологічні. Водночас
незмінною кінцевою метою її розвитку залишається створення цінностей та
одержання прибутку – саме прозора і зрозуміла залежність між діями учасників
(результатом виконання ними завдань, прийнятими рішеннями, розробленими
смарт-контрактами) та збільшенням/зменшенням внутрішнього капіталу, а
отже, і доходів та частки самого учасника, є гарантією успішності і
довговічності організації.
За результатами проведеного дослідження було зроблено наступні
висновки. Розвиток блокчейн-технології, смарт-контрактів і штучного
інтелекту вносить суттєві зміни у макро- та мікроекономічні моделі. Вони
надають можливість новим компаніям увійти на ринок технологій та успішно
функціонувати з мінімумом матеріальних ресурсів. Громади й окремі
громадяни одержують інструмент швидкої самоорганізації, залучення
учасників та розвитку. В обох випадках розширюються можливості для
підприємництва
та
інноваційної
діяльності.
Водночас
керування
децентралізованою організацією залишається складним завданням, відповідні
моделі потребують подальшого розвитку.
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Експортна діяльність підприємств та її інвестиційне забезпечення
виступає одним із чинників економічного зростання та інтеграції у світове
господарство. Ефективна експортна діяльність є важливою та невід’ємною
складовою господарської активності підприємств та передумовою щодо
розширення ринків збуту за рахунок збільшення обсягів виробництва,
підвищення
якості
продукції,
і,
як
наслідок,
–
зміцнення
конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. Дослідження резервів зростання
потенційних можливостей підприємств для нарощення експортної діяльності
доцільно проводити шляхом аналізу їх експортного потенціалу. Категорія
«експортний потенціал підприємства», на нашу думку, дозволяє найкраще
зрозуміти сутність експортної діяльності підприємства як економічної
категорії, що характеризує зовнішньоекономічну діяльність та фактори, котрі
впливають на неї.
Експортна діяльність є складовою частиною виробничо-комерційної
діяльності підприємства та характеризується самодостатністю у виборі
іноземних партнерів, номенклатури продукції, встановлення цін, обсягів та
термінів поставок. Категоріальний зміст активів підприємства, що
використовуються для реалізації цілей його зовнішньоекономічної діяльності,
виражає наукове поняття «експортний потенціал підприємства». Трактування
сутності експортного потенціалу підприємства через категорію активів, що
залучаються у сферу міжнародного бізнесу, є найбільш доречним з позицій їх
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функціональної визначеності та результато-орієнтованості. Згідно з теорією
функціональних систем, роль результату в системі є вирішальною і саме він
«вибирає», «стягує» і «фокусує на себе» ті елементи економічного потенціалу
підприємства, які безпосередньо працюють на реалізацію цільових орієнтирів
експортної діяльності підприємства [1, c. 225-226].
Для аналізу інвестиційного середовища вітчизняної економіки на
міжнародному ринку проведемо дослідження показників макросередовища
України. Протягом 2008-2018 рр.. відбулося скорочення дефіциту державного
бюджету на 2,85% до 1,6%, зовнішній борг України на кінець 2018 р. становив
60,9% від ВВП, міжнародні резерви України скоротились на
33,9%,номінальний ВВП України скоротився на 33,8% та становив 119,1 млрд.
дол. США. (на рівні ВВП Марокко, Кувейту, Пуерто-Ріко). Частка ВВП
України в світі у 2018 р.– 0,14%. Для порівняння, станом на 2018 р. ВВП
Польщі – 614,2 млрд. дол., Бельгії – 562,3 млрд. дол. США, Румунії – 245,6
млрд. дол. США, Угорщини – 163,5 млрд., дол. США. Реальний ВВП за 20082018 рр.. має тенденцію до скорочення на 17,2% [2]. Різниця між номінальним
та реальним ВВП становила 11,9 %, відхилення між показниками свідчить про
інфляційні процеси в країні в зв’язку з ростом цін на товари та послуги з
одночасним скорочення обсягів виробництва, споживання товарів, що
відобразилось на зниженні купівельної спроможності населення. Базуючись на
здійсненому аналізі макроекономічних показників України, варто зауважити,
що упродовж аналізованого періоду спостерігається погіршення практично по
всіх досліджуваних категоріях, що не сприяє привабливості вітчизняної
економіки для іноземних інвесторів. Разом з тим, критичне економічне
відставання від сусідніх країн є основною загрозою для не сприятливого
інвестиційного середовища України (табл. 1).
Таблиця 1 – Динаміка ВВП на душу населення та щільність населення
України та країн-партерів 2008-2018 рр.
Показник
Країна

Щільність населення,
чол./км2
2008
2018

ВВП на душу населення
за ПКС в поточних цінах, дол. США
2008
2018

76
70
Україна
349
371
Бельгія
108
105
Угорщина
49
42
Литва
122
121
Польща
86
82
Румунія
Джерело: розраховано авторами на основі [2]

8781
39682
22908
22602
19355
17398

8080
48307
31370
35404
31430
26538

Протягом аналізованого періоду показник ВВП України душу населення
за ПКС в поточних цінах скоротився на 701,0 дол. США (-8,0%), показник
країн-партнерів зріс удвічі.
Динаміку обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України
представлено на рис.1. Протягом 2018 р. становив 32292,0 млн. дол. США.
(22,2% від ВВП), менше на 9,6% від показника 2008 р. (27,4% від ВВП).
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Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції за 2009-2018рр. (на кінець періоду), млн. дол.
США. [3]
Найбільшими інвесторами України у 2018 р. стали: Кіпр (36,0%),
Нідерланди (29,0%), Велика Британія (8,0%), Німеччина (7,0%), Франція
(3,0%), Австрія (4,0%), Люксембург (2,0%), Польща (2,0%), Угорщина (2,0%)
інші країни (8,0%).Протягом 2009-2018 рр.. зросли надходження із Кіпру – на
15,6 %, Нідерландів та Люксембургу – удвічі, скоротились інвестиції із Великої
Британії на 14,0%, Німеччини – 73,9, Франції – на 48,1 %, Угорщини – на
16,0 %, Польщі – на 14,5 %, Австрії – на 58,9 %[3].
При здійсненні оцінки інвестиційного середовища країни інвестори
орієнтуються на висновки міжнародних рейтингових агенцій, таких як:
Всесвітній економічний форум, Standart and Poor’s Group, міжнародна
консалтингова мережа BDO, Європейська бізнес асоціація, Business
Environment Risk Intalligence, OECD та інші. За індексом інвестиційної
привабливості (International Business Compass) у 2018 р. Україна посіла 131
місце із 174 країн, покращивши свій показник на 3 позиції у порівнянні з
попереднім роком, із загальною оцінкою 45,27. До лідерів рейтингу у 2018 р.
увійшли Сінгапур, Гонконг, Швейцарія, Нідерланди, Данія. Експерти
зауважують, що країні необхідні рішучі реформи, які забезпечать зростання
ВВП не менше 10% щорік. Це неможливо без детінізації економіки і
формування регулятивного середовища, сприятливого для будь-якого, а не
лише крупного бізнесу [4]. За даними Індексу прямих іноземних інвестицій
(дослідження проводить OECD), протягом 2013-2017 рр.. Україна покращила
свої позиції із 0,142 у 2013 р. до 0,124 у 2017 р., проте економіка є недостатньо
відкритою для надходження прямих іноземних інвестицій, оскільки значення
індексу на 72,0% перевищує показник Польщі, на 39,0% – показник США
(0,089), проте значення на 32,0% менше за показник РФ (0,182).Серед країн–
інвесторів України найбільш відкритими є Люксембург, Нідерланди,
Німеччина, Угорщина та Великобританія [5]. У рейтингу Doing Business-2018
Україна посіла 76 місце між Бутаном і Киргизстаном, у порівнянні з 2017 р.
країна піднялася на чотири позиції. Проте, варто наголосити, що по більшості
індикаторів рейтингу Україна втратила позиції, зокрема: «Створення
підприємств» (-32 пунктів), «Захист інвесторів» (-11 пунктів), «Отримання
кредитів» (-9 пунктів), «Міжнародна торгівля» (-4 пункти), по одному пункту
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Україна втратила в категоріях «Реєстрація власності» та «Забезпечення
виконання контрактів». Піднятися в загальному рейтингу Україні дозволили
успіхи у чотирьох категоріях: «Отримання дозволів на будівництво» (+105
пунктів), «Оподаткування» (+41 пункт), «Підключення до системи
електропостачання» (+ 2 пункти), «Дозвіл платіжоздатності» (+1 пункт)[6].
Отже, підвищення позиції України в рейтингу Doing Business-2018 є сигналом
про позитивні зміни в міжнародних оцінках бізнес-середовища.
Економіка України є 39 за величиною експортноорієнтованою
економікою світу (The Economic Complexity Index (ECI) [7].Проте, відсутність
істотних змін у структурі українського експорту з великою часткою
сировинних товарів, призвела до відставання України не тільки від розвинених
країн, а, навіть, від більшості країн-сусідів. Негативна тенденція сальдо
зовнішньоторгового обороту (-9801,1 млн. дол. США) насамперед пов’язана з
тим, що сукупний експорт товарів за період 2008-2018 рр. скоротився на 29,3 %
(відповідно із 66967,3 млн. дол. США до 47339,9 млн. дол. США)[3]. Для
комплексної оцінки розвитку експортного потенціалу України через
формування
інвестиційного
середовища,
проаналізовано
динаміку
зовнішньоекономічної діяльності (табл. 2).
Таблиця 2 – Основні показники зовнішньої торгівлі України 20082018 рр.
Показник
Рік

Експорт
2008

Од. виміру

$ млн.

Всього
Країни СНД

Імпорт

+/2018

2018/2008

2008

+/2018

%

$ млн.

%

%

$ млн.

%

$ млн.

66967,3

100

47339,9

100

-29,3

85535,3

100

23166,3

34,6

6650,3

14

-71,3

33377,8

39

Російська Федерація*

15735,6

23,5

3654,1

7,7

-76,8

19414,2

Європа

19732,8

29,5

20646,1

43,6

4,6

Країни ЄС

18265,7

27,3

20158,5

42,6

Азія

15887

23,7

13714,7

Африка

3902,4

5,8

Америка

4144

6,2

2008/2018
%

%

57141,0

100

-41,4

13850

24,2

-66,7

22,7

8096

14,2

-73,7

30477

35,6

25315,2

44,3

-16,9

10,4

28928,6

33,8

24294,4

42,5

-20,7

29,0

-13,7

15497,7

18,1

13440,9

23,5

-37,7

4126,4

8,7

5,7

1559,1

1,8

735,6

1,3

-15,5

1619,8

3,4

-60,9

4190,6

4,9

4046,1

7,1

-18,7

Австралія і Океанія
64
0,1
49,4
0,1
-22,8
*Країни ЄС входять до загальної кількості експорту до Європі

431,7

0,5

69,3

0,1

-22,6

*Російська Федерація входить до загальної кількості експорту до країн СНД
Джерело: розраховано авторами на основі [3]

Максимальний обсяг експорту товарів зафіксовано у 2012 р. – 68,8 млрд.
дол. США, у порівнянні із зазначеним періодом, експорт товарів скоротився на
31,3% (21,5 млрд. дол. США). Відповідно до попереднього року, у 2018 р.
обсяги товарного експорту зросли на 9,2 % (+4,0 млрд. дол. США), що
обумовлено збільшенням поставок металургійної (+30,1%), машинобудівної
(+14,9%), мінеральної (+7,4%) галузей промисловості.
У регіональному вимірі загальний обсяг експорту зріс до країн Європи в
цілому на 4,6 % та (зокрема ЄС на 10,4%) та Африки на 5,7%. Скоротився
експорт до країн СНД на 71,3%, зокрема частка експорту товарів до Російської
Федерації зменшилась з 23,5% у 2008 р. до 7,7% у 2018 р. Варто зазначити, що
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у 2018 р. найбільшим ринком збуту українських товарів були країни Європи
(43,6 %), в тому числі країни ЄС (42,6 %), Азії (29,0 %), тоді як питома вага
СНД становила 14,0% (у порівнянні з 2008 р. – 34,6 %), зокрема Російської
Федерації – 7,7%. Зазначену динаміку можна пояснити змінами позицій
окремих регіонів в міжнародному поділі праці та географічною
переорієнтацією українських виробників.
У 2018 р. сукупний імпорт товарів скоротився на 41,4 % (28,4 млрд. дол.
США) у порівнянні з 2008 р., зазначена тенденція простежується і у
регіональному розрізі. Відповідно до попереднього року, у 2018 обсяги
товарного імпорту зросли на 15,1 % (+7,5 млрд. дол. США).У регіональному
вимірі загальний обсяг імпорту скоротився із країн ЄС на 20,7%, СНД – 66,7 %
(зокрема РФ на 73,7%), Азії – на 37,7%, Африки – на 5,7%.
Отже, на даний момент стан інвестиційного клімату в Україні є
незадовільним,
що
призводить
до
негативної
тенденції
сальдо
зовнішньоторгового обороту та, відповідно, скорочення експортних операцій.
Для розвитку експортного потенціалу підприємств необхідно здійснити
ряд заходів щодо зміни інвестиційної політики держави, а саме: боротьба з
корупцією,
люстрація судової, правоохоронної і податкової систем,
формування національних ринкових інститутів, необхідних для підтримки
експорту, дерегуляція і зниження податкового тягаря для малого і середнього
бізнесу. Впровадження сформованих рекомендацій у перспективі призведе до
поліпшення загального бізнес-середовища та розвитку експортного потенціалу.
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Дослідження залежності сталого розвитку країни від ефективності
функціонування компаній, розташованих на її території, передбачає врахування
емерджентності та волатильності непрогнозованих факторів їх оточення. Однак
реактивна емерджентність самої компанії здатна подолати можливі негативні
наслідки волатильності ринку, оскільки емерджентні реакції компанії
проявляються у вигляді мобілізації принципово нових стратегічних ресурсів і
можливостей діяльності в умовах невизначеності. Кожна компанія має
включати у процес розробки корпоративної стратегії результати прогнозування
набору стандартних і нестандартних емерджентних викликів оточення.
Відповідно, в періоди економічних криз та передкризові періоди ефективні
менеджери компанії ініціюють запуск завчасно підготовленого набору
емерджентних реакцій на неочікувані «зовнішні подразники».
Практика діяльності успішних іноземних машинобудівних компаній
таких як американські корпорації Ford Motors, General Motors, європейські
концерни PSA (Франція), Volvo (Швеція), Volkswagen (Німеччина) та
міжнародні альянси типу Renault-Nissan-Mitsubishi (Франція-Японія) свідчить
про спроможність тривалий час утримувати лідируючі стратегічні позиції на
волатильному висококонкурентному світовому автомобільному ринку завдяки
іноді нестандартним стратегічним рішенням і, водночас, застосуванню гнучких
корпоративних стратегій. На наш погляд, вигідні стратегічні позиції світові
лідери автомобільної промисловості забезпечують на основі чіткої стратегізації
компаній, тобто специфічного управлінського підходу, що поєднує стратегічне
прогнозування, моніторинг та швидке реагування на зміни оточення шляхом
застосування набору стратегій скорегованих згідно поточної ситуації. Зокрема,
прикладом успішної стратегізації ми вважаємо рішення про створення керуючої
ради (operating board) машинобудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, який
повністю контролюватиме діяльність альянсу, що на думку керівництва «стане
основним фактором «нового старту» альянсу» і «сприятиме оперативному
співробітництву між компаніями та пошуку нових способів одержання
прибутку для своїх акціонерів та співробітників» [1].
З огляду на результати діяльності Українських компаній найбільш
стратегізованими, тобто з точки зору автора, забезпеченими портфелем гнучких
стратегій по вертикалі управління від корпоративних до функціональних з
широким спектром методологічного апарату реагування на зміни економічного
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Рейтингова
позиція

Назва компанії

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
46
158

171
201

242

НАК «Нафтогаз України»
ДП «Енергоринок»
АТ «Укргазвидобування»
АТ «Укрзалізниця»
ПрАТ МК «Азовсталь»
ТОВ «АТБ-Маркет»
ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг»
ПрАТ ММК ім. Ілліча
АТ «Укртрансгаз»
ТОВ «Кернел Трейд»
ПАТ «Мотор Січ»
ПрАТ «НКМЗ»
(Новокраматорський
машинобудівний завод)
ПАТ «Крюковський
вагонобудівний завод»
ПАТ «Дніпровагонрембуд»
(Дніпровський завод з ремонту та
будівництва пасажирських
вагонів)
ПрАТ «Єврокар»
(компанія групи «Атолл Холдинг»)

Чистий доход,
млн., грн

Приріст
(зниження)
показнику

оточення, за останні роки виявилися енергетичні, металургійні, торговельні та
сільськогосподарські компанії. І хоча машинобудування в Україні
розглядається економічними експертами як одна з провідних галузей економіки
«машинобудування, навіть за умови значного спаду виробництва продукції в
останні десятиліття, належить до провідних секторів промисловості України. …
Рівень розвитку машинобудування значною мірою визначає загальний стан
економіки країни» [2], сьогодні ми, нажаль, бачимо значне відставання
машинобудівної галузі від інших галузей вітчизняної економіки.
Згідно досліджень офіційного аналітичного вітчизняного порталу delo.ua
публікуються ТОП-рейтинги компаній України за показниками доходу,
прибутковості, рівня заробітної плати, платоспроможності та іншими
покажчиками ефективності діяльності представників корпоративного бізнесу
України (див. табл. 1). Дослідження показали, що найбільш прибуткові, а
відтак, успішні компанії України за результатами останніх наявних публікацій
(2016-2017 рр.), функціонують в енергетичній, металургійній, торговельній та
сільськогосподарській галузях.
Таблиця 1 – Рейтингові показники компаній України за обсягами доходу
(ТОП-500)
Чистий прибуток,
млн., грн

2016
161383
132022
55041
78900
32704
48376
52962

2017
187927
146209
75093
73937
69005
66275
66203

%
17
12
36
-6
111
3
25

2016
26529
1284
12084
303
558
1605
2704

2017
39330
856
30472
115
798
1095
3107

35696
38388
42611
37097
3079

56757
51181
48673
46742
4403

50
30
14
26
43

-153
-3074
185
-620
460

-103
24181
415
-237
283

2150

3849

79

-169

-1346

2010

3196

59

-12

-2

1547

2475

60

-73

-80

87

249
258
273
337
348
355
411

417
422
425

442
453
480
492

493

АТ «Турбоатом»
ПрАТ «Запорожтрансформатор»
ДП «Завод імені В.О. Малишева»
ТОВ «Укравтозапчастина»
ТОВ «Ядзакі Україна»
ДП «Завод «Електроважмаш»
ТОВ «КЗМО»
(«Константинівський завод
металургійного обладнання»)
АТ «Сумський завод
«Насосенергомаш»
ДП «ЛРЗ "Мотор» (Луцький
ремонтний завод «Мотор»)
ТОВ «ЗЛІЗ» (Запорізький ливарномеханічний завод, (компанія групи
«Метінвест»)
ПрАТ АвтоКрАЗ (відкрито справу
про банкрутство)
ПАТ «Дніпропетровський
стрілочний завод»
ТОВ «Першотравенський
ремонтно-механічний завод»
ПАТ «Сумське машинобудівне
НВО
ім. М.В. Фрунзе»
ПрАТ «Кредмаш»
(Кременчуцький завод дорожніх
машин)

2167
2352
492
1521
1438
1539
1006

2384
2305
2138
1551
1467
1431
1157

10
-2
77
2
2
-7
15

12
356
-169
25
30
23
28

66
381
-1326
59
131
32
21

1180

1133

-4

14

-71

634

1122

77

49

68

350

1112

218

7

10

1232

1047

-15

-140

-200

381

1031

63

75

84

663

934

29

7

5

1098

900

-18

2

10

514

894

74

-179

22

Джерело: сформовано автором на основі [https://delo.ua]
Згідно таблиці 1, де ми з 500-ста проаналізованих, навели рейтинги 10-ти
найбільш прибуткових компаній України і порівняли їх з рейтингами
вітчизняних машинобудівних компаній, очевидним стає факт знаходження
останніх на замикаючих рейтинг позиціях (здебільшого у 5-й сотні рейтингових
позицій). До 10-ти найбільш успішних компаній України за найближчий
опублікований період (2016-2017 рр.) належать: НАК «Нафтогаз України», ДП
«Енергоринок», АТ «Укргазвидобування» (холдингова компанія НАК
«Нафтогаз України»), АТ «Укрзалізниця», ПрАТ МК «Азовсталь» (компанія
групи «Метінвест»), корпорація ТОВ «АТБ-Маркет», ПрАТ Маріупольський
металургійний комбінат ім. Ілліча (компанія групи «Метінвест»), ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Укртрансгаз» (холдингова компанія НАК
«Нафтогаз України»), ТОВ «Кернел Трейд». Серед найбільш прибуткових
машинобудівних компаній України можна виділити ПрАТ «НКМЗ», АТ
«Турбоатом», ПрАТ«Запорожтрансформатор», ТОВ «Укрзапчастини», ТОВ
«КЗМО», ДП «ЛРЗ "Мотор», ТОВ «ЗЛІЗ» та інші компанії, що посідають місця
від 453-го до 493-го в рейтингу ТОП-500. Зауважимо також, що 8 з 20-ти
проаналізованих машинобудівних компаній України у 2017 році звітують про
зменшення чистого прибутку.
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Огляд позицій України у сфері створення та ведення бізнесу за останні
роки (2012-2019 рр.) свідчить про позитивні тенденції вітчизняного ринку
підприємництва. Надихає 71-ше місце у рейтингу «Doing Business» і позитивна
зміна позиції України на 5 пунктів у сфері підприємницької діяльності за 10-ма
показниками серед 190 країн світу (рисунок 1) [3].
Позиція України у рейтингу "Doing Business"
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Рис. 1 – Позиціонування України в рейтингу Світового банку за методологією
ведення бізнесу
Позитивні тенденції підвищення рейтингу України в сфері ведення
бізнесу за даними Світового банку свідчать про потенційні можливості
економічного розвитку України і надалі, оскільки умови створення і ведення
бізнесу у поточному 2019 році значно покращилися порівняно з попереднім
періодом. Проте загальна тенденція розвитку підприємництва в цілому не
висвітлює секторальних можливостей корпоративного бізнесу, а лише
констатує факт наявності потенціалу зростання і розвитку бізнесу в Україні в
цілому, який апріорі містить кожна доволі перспективна галузь економіки, в
тому числі, і машинобудування як потужний експортний ресурс країни.
В світлі сучасних тенденцій розвитку світової економіки очевидним стає
той факт, що актуалізація питань економічної глобалізації як на світовому так і
вітчизняному рівні проявляється на тлі розвитку компаній. Циклічні процеси
зміни рівнів їх розвитку: від прибуткового до збиткового і навпаки, змінюють
розміри ВВП країн, обсяги експортно-імпортного обороту між ними, галузеву
конкурентноздатність на світовому ринку. І з метою стабілізації економіки та
забезпечення економічного зростання країни необхідно виявити основні
тенденції стратегічної стійкості та успішної діяльності компаній, і створити
максимально сприятливі умови їх функціонування, адже згідно економічній
статистиці діяльність корпоративного бізнесу формує від 60% до 85% ВВП
країни (залежно від кількості і розміру компаній).
Серед можливостей стабілізації розвитку вітчизняних машинобудівних
компаній на тлі потенційно сприятливих умов ведення бізнесу в Україні
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авторською ідеєю є запровадження основних принципів стратегізації компанії,
а саме:
- розробка стратегії на всіх рівнях корпоративного управління,
- формування стратегічних зон господарювання у потенційних сферах
майбутнього розвитку компанії,
- прогнозування рівня емерджентності виникнення загроз в сфері
економічного оточення,
- визначення показників волатильності секторів машинобудівного
ринку,
- формування набору стратегічних реакцій компанії на не прогнозовані
зміни економічного оточення.
Ключовим аспектом ефективності діяльності компанії в умовах
емерджентності непрогнозованих факторів оточення автор вважає вдалий вибір
стратегічної позиції [4] як заключний етап стратегізації компанії в умовах
волатильності ринку.
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Підвищення рівня захищеності інформаційного середовища не лише
підприємств та організацій, але і підрозділів Національної поліції України
(НПУ) є, на сьогодні, актуальним завданням. Адже збереження, обробка та
використання інформації про економічну злочинну діяльність в процесі
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розслідування економічних злочинів є чи не однією з головних під час
убезпечення бізнесу, особливо від загроз кіберзлочинності. Одними з
визначальних, у цьому плані, є нормативно-правові чинники – закони,
стандарти, галузеві нормативні документи, рішення тощо. Мета в них одна –
забезпечити виконання організаційно-технічних заходів з захисту інформації
(ЗІ), що дозволить підняти рівень захищеності спеціалізованих інформаційних
систем (СІС) [1].
В сучасних умовах забезпечення безпеки СІС підрозділів Національної
поліції України має стати загальнодержавним завданням. При цьому особливої
уваги вимагає захист критичних інформаційних активів, а також
централізованих баз даних. Досягнення у сфері ІТ закладають платформу для
нових суспільних відносин, які виступають предметом кіберзлочинів та
уможливлюють поширення інцидентів у сфері захисту інформаційного та
кібернетичного простору.
Сьогодні інформаційна та кібербезпека під впливом сучасних
глобалізаційних процесів, розвитку інформаційних технологій (ІТ),
телекомунікаційних сервісів, цифрової економіки набувають самостійного,
трансдержавного характеру. Розвиток та безпека інформаційного і
кіберпростору, запровадження цифровізації процесів управління, гарантування
безпеки й сталого функціонування інформаційно-комунікаційних систем,
державних інформаційних ресурсів мають бути складовими державної політики
у сфері розвитку інформаційного простору та становлення інформаційного
суспільства в Україні.
Досягнення у сфері ІТ створюють нові суспільні відносини, які стають
предметом кіберзлочинів, що, у свою чергу, стимулює динаміку поширення
кіберзлочинності та інцидентів у сфері захисту інформаційного та
кібернетичного простору і усе більше виходить за рамки хоча б контролю зі
сторони правоохоронних структур держави.
Сьогодні невизначеними у нормативно-правовому забезпеченні
залишаються питання щодо методології підходів до проблематики забезпечення
інформаційної безпеки, яка є технічною основою протидії кіберзлочинності. Ми
згідні з розглядом понять «інформаційна безпека» та «кібербезпека», як ціле і
складова, враховуючи необхідність розгляду національного сегменту
кіберпростору як складової частини інформаційного простору держави [2]. Як
результат логічність протидії кіберзагрозам у контексті забезпечення
інформаційної безпеки [3].
Основною метою функціонування ІАС є переорієнтація з версій різних
систем управління базами даних на вищий якісний рівень, який дозволяє
виконувати аналітичні експертні дії. Робота ІАС базується на застосуванні
методів, які допоможуть співробітникам НПУ приймати об'єктивні рішення у
проблемних ситуаціях, а саме: діагностика стану, інтерпретація даних,
прогнозування, моніторинг.
Аналітик, спираючись на інформаційні моделі (відображення в
інформаційному просторі подій, фактів, дій, ідей, думок, почуттів людей,
природних, політичних, соціальних, соціоінженерних, фінансових, економічних
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процесів тощо), виявляє об'єктивні закономірності і тенденції, визначає рушійні
механізми та, що найголовніше, причинно-наслідкові зв'язки. У цьому змісті
аналітик створює нове знання про той фрагмент реальності, який знаходиться в
полі його професійного інтересу, виступаючи дослідником своєї предметної
області[4].
Звідси, інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) - це особливий напрям
інформаційної діяльності, пов’язаний з виявленням, опрацюванням,
збереженням, використанням та поширенням інформації у сфері управління.
Інструментальний зміст ІАД у системі управління уточнюється через сутність
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підрозділів НПУ та
проведення кримінального аналізу інформації (КАІ). На основі [5] визначимо
термін «кримінальний аналіз» - це процес ідентифікації і точного визначення
внутрішніх зв’язків між відомостями стосовно злочину та іншими даними,
отриманими з різних джерел; їх використання в оперативно-розшуковій та
досудовій діяльності; прийняття адекватних управлінських рішень на основі їх
аналітичної підтримки (на математичних моделях і методах інтелектуального
семантичного аналізу, візуального темпорального аналізу, аналізу
поведінкового профілю, аналізу прихованих закономірностей).
Візуальний темпоральний аналіз - відтворення та візуалізація хронології
подій, які відбулися, їх тимчасове розмежування, що сприяє оперативному
виявленню прихованих просторово-тимчасових закономірностей між різними
подіями.
Аналіз поведінкового профілю - відображає різні аспекти діяльності
злочинця ‒ звичний спосіб вчинення злочину, місця скоєння та інші залежності,
які в сукупності відповідають одному профілю. Аналіз групового
поведінкового профілю дозволяє визначати спільників без явних зв'язків між
собою.
Аналіз прихованих закономірностей дозволяє виявити приховані
закономірності (родинні, за родом професійної діяльності, географічні ‒
стосовно до місця проживання, місця відбування покарання тощо), що дає
можливість встановити ідентифікаційні зв'язки між злочинцем і скоєними ним
злочинами.
В кримінальному аналізі розрізняють такі типи аналітичних продуктів:
1) аналітичний звіт (сепарована інформація з внутрішніх і зовнішніх
джерел; висновки; рекомендації, прогнози, настанови; додаткові матеріали
(графіки, схеми, дані геолокації));
2) профіль (досьє) особи, об’єкта ОЗГ (максимальний обсяг інформації на
об’єкт аналізу у відповідності до запиту ініціатора);
3) інформаційне зведення (оброблені табличні дані шляхом вибірки з баз
даних за критеріями ініціатора);
4) витяг інформації (вибірка інформації з баз даних за критеріями
ініціатора).
Отже, від того, якою мірою підрозділи кримінального аналізу НПУ
спроможні якісно аналізувати наявну інформацію і, як результат, надавати
аналітичні продукти, які є підтримкою для прийняття адекватних кіберзагрозам
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управлінських рішень, залежить успіх виконання поставлених завдань. Звідси,
успішна реалізація та впровадження технологій кримінального аналізу дасть
можливість активно використовувати ІАД у протидії кіберзлочинності та
убезпечити безпеку бізнесу і захистити інформаційні ресурси на всіх етапах їх
використання.
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Стосовно поняття «інформаційне суспільство» у науковців існують різні
думки [1,2,5]. Зокрема висловлюється сумнів відносно наявності дійсно
принципових
відмінностей
сучасних
національних
суспільств
від
індустріального капіталістичного типу, що існував раніше [1]. Однак
очевидним є те, що значне зростання продуктивності праці в усіх сферах
суспільного виробництва у значній мірі обумовлене з’явленням нових
93

інформаційних технологій. Самі ж інформаційні технології, які виникли
внаслідок розвитку науки та техніки, призводять до суттєвих змін у
суспільному виробництві, культурі, спілкуванні і світогляді людей. Сучасна
«діджиталізація» економіки проявляється у роботизації, штучному інтелекті,
Інтернеті речей, хмарних обчисленнях, великих даних, трьохвимірному друку,
цифрових платіжних систем, інтегрованих інформаційних системах [3].
На думку Дж. Бенігера, основним фактором переходу суспільства від
індустріального до інформаційного стали нові способи збору, збереження та
обробки інформації [4]. Автор вважає, що саме ці засоби підтримки прийняття
рішень мають велику значимість у процесі контролю соціуму. М. Кастельс
вважає, що з початку 1970-х років виникає нова форма капіталізму, яку він
називає інформаціональним капіталізмом. Для цієї форми притаманним є
застосування інформаційних мереж як у процесах виробництва, так й у
маркетингу по всьому світу. При цьому розповсюдження сіткових технологій
знаходиться у тісному зв’язку із процесами загальної глобалізації, які
прискорюються [5].
Термін «організація» вживають в трьох значеннях: 1) група людей, які
разом реалізують сумісні цілі, на основі єдиних правил та процедур; 2)
внутрішнє упорядкування, погодженість, взаємодія більш чи менш
диференційованих і автономних частин цілого; 3) сукупність процесів або дій,
що ведуть до створення і удосконалення взаємозв’язків між частинами цілого
[6]. Термін «організація» у першому значенні відповідає поняттю соціальноекономічної (організаційної) системи, прикладом якої може виступати фірма
або державна установа. З точки зору теорії систем та менеджменту під
організацією у другому значенні розуміється структура деякої системи, зокрема
організаційної, а у третьому значенні у застосуванні до соціально-економічної
системи мається на увазі організаційний процес у цій системі.
Для уявлення про організацію як складну систему виникає необхідність
розглядати її функціонування в трьох аспектах: сумісної діяльності персоналу,
технологій перетворення ресурсів у кінцеві продукти та фінансових потоків, які
відбивають ефективність діяльності персоналу та технологій, що
використовуються. Тому у структурі організації поряд з її організаційною
структурою потрібно виділяти також виробничо-технологічну та управлінськооблікову структури.
Організаційна структура організації визначає форму розподілу праці у
горизонтальному і вертикальному напрямках. Вертикальний розподіл праці та
формальна влада, є головним засобом забезпечення управління персоналом,
його ефективної співпраці. Виробничо-технологічну структуру визначають
склад і функції обладнання, яке використовуються в операційному процесі,
просторове розміщення обладнання та робочих місць для його експлуатації та
обслуговування, функціональні характеристики приміщень, в яких вони
розміщуються, характеристики інфраструктури (транспортних, енергетичних,
інформаційних комунікацій) та інші. Складовими управлінсько-облікової
структури (структури обліку фінансових результатів) виступають центри
управлінського обліку, яким відповідають підрозділи організаційної структури,
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що здійснюють певну господарчу діяльність. У побудові управлінськооблікової структури організаційна структура виступає своєрідним каркасом,
створює більш або менш кращі умови для її використання в менеджменті
організації.
Починаючи із другої половини ХХ століття, глобальним трендом у змінах
організацій постає їх децентралізація. Сучасні інформаційні технології, які
спрощують комунікації між частинами організацій та створюють можливості
для їх ефективної координації, сприяють тенденції децентралізації, визначають
її нові форми. М. Кастельс вважає, що в інформаційній економіці велика
корпорація вже не може залишатися замкнутою і самодостатньою. Вона
повинна поступитися повноваженнями сітковим самоврядним організаційним
одиницям, створення яких повинно відбуватися на основі децентралізації,
участі та координації. В результаті глобальна конкуренція перетворює велику
корпорацію в павутину різноспрямованих мереж [1, с.138].
Загальновизнаною є думка про те, що структури сучасних організацій
повинні задовольняти принципам гнучкості та забезпечення синергізму.
Гнучкість організації означає можливість швидкого та низько витратного
пристосування до змін усередині та поза межами організації за рахунок як
елементів структури організації, так й їх зв’язків між собою та із зовнішнім
середовищем. Під синергізмом розуміють явище, коли результат спільного
використання ресурсів перевищує суму результатів відокремленого
використання тих самих ресурсів. Економічні ефекти від явищ синергізму
виражаються збільшенням прибутку, економією витрат і зниженням потреби в
інвестиціях.
Зараз абсолютна більшість великих компаній та багато компаній
середньої величини будують менеджмент на засадах дивізійних організаційних
структур. У порівнянні з лінійно-функціональними структурами, які були
найбільш розповсюдженими до середини у ХХ століття, у структурах
дивізійного типу передбачається значна автономність підрозділів завдяки
передачі їм повністю або частково повноважень з розробки, виробництва та
збуту своєї продукції. Це надає можливість вищому керівництву фірм
зосереджувати увагу на розв’язанні загальних проблем розвитку бізнесу.
Поряд із створенням дивізійних структур центр уваги зміщувався від
організаційних до управлінсько-облікових структур. Надання дивізійним
підрозділам статусу центрів прибутку дозволив перейти від адміністративних
до фінансових методів управління, від оцінки ефективності діяльності
підрозділів за критеріями якості виконання закріплених функцій до оцінки їх
фінансових результатів. Такий підхід дозволяє зараз корпораціям ефективно
використовувати свої ресурси в різних сферах бізнесу та за необхідністю
здійснювати диверсифікацію, забезпечуючи ефекти синергізму та гнучкість
поведінки у зовнішньому середовищі.
Набуванню організаціями сіткового характеру сприяють аутсорсинг
(outsourcing – використання зовнішнього джерела або ресурсу) та інсорсинг.
Аутсорсинг означає передачу на основі тривалого договору (як правило, не
менше, ніж на 1 рік) певних видів або функцій діяльності підприємства іншій
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підприємницькій організації, яка спеціалізується у потрібній галузі. Аутсорсинг
широко використовують у сферах фінансів, бухгалтерського обліку,
виробництва
компонентів
продукції,
впровадження
та
супроводу
інформаційних систем та інших [7]. Інсорсинг є протилежністю аутсорсингу і
означає створення підприємством власних структурних одиниць (центрів), що
надають спеціалізовані платні послуги як підрозділам самого підприємства, так
і зовнішнім контрагентам [Вікіпедія].
Значні зміни в останні півстоліття відбулися й у виробничотехнологічних структурах промислових корпорацій, які почали застосовувати
системи гнучкого автоматизованого виробництва. Концепція гнучкого
автоматизованого виробництва заснована на ідеї групової форми спеціалізації
виробництва для автоматизованого виготовлення широкого діапазону виробів
із схожими конструктивно-технологічними характеристиками. Можливість
застосування цієї концепції була обумовлена з'явленням багатоцільових
станків, автоматичних пристроїв управління обладнанням, робототехніки,
автоматичних завантажувально-розвантажувальних та транспортних пристроїв,
автоматичних складських систем і контрольно-вимірювальних приладів. Поряд
з автоматизацією технологічних процесів концепція гнучкого автоматизованого
виробництва передбачає також автоматизацію проектування виробів і
технологічних процесів їх виготовлення, а також оперативного управління
виробництвом. Системи гнучкого автоматизованого виробництва виявилися
здатними забезпечувати автоматизацію виробничих процесів поряд з
прийнятним завантаженням обладнання в умовах не тільки серійного
виробництва, але й, в певних випадках, при одиночному виготовленні
продукції.
Зараз багато великих і середніх промислових підприємств закладають в
основу своїх інформаційних систем менеджменту концепцію ERP (Enterprise
Resource Planning – планування ресурсів підприємства), спрямовану на
підвищення ефективності бізнесу в цілому. Системи ERP орієнтовані на
реалізацію
комплексу
функціональних
управлінських
технологій:
представлення виробничих планів у розрізі календарних періодів; планування
поповнення складських запасів; планування потреб в матеріалах і
комплектуючих у залежності від обсягів і термінів виконання замовлень,
структури виробів та тривалості виробничих циклів; планування потреб у
виробничих потужностях для забезпечення виконання замовлень у встановлені
терміни. Системи ERP можуть містити також модулі управління фінансовими
потоками, кадрами, стосунками із клієнтами, стосунками із постачальниками,
управління логістикою та інші [8].
В інформаційній економіці нові властивості й економічне значення
набувають нематеріальні активи, зокрема людський і соціальний капітал.
Поняття людського і соціального капіталів (Г. Беккер, Т. Шульц, П. Бурдье,
Дж. Коулман) зараз застосовують як до окремих людей, так й для комплексної
характеристики персоналу організацій. Людський капітал охоплює внутрішні
нематеріальні ресурси людей, обумовлені їх психофізичними якостями,
знаннями та вміннями. Соціальний капітал у розширеному розумінні відбиває
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можливості людей, які створюють їх стосунки із іншими людьми. Суттєво, що
людський та соціальний капітали спроможні конвертуватися в економічний
капітал, зокрема у його грошову форму [9].
М. Кастельс виділяє серед найманих працівників (менеджерів і
професіоналів) таких, яких він називає інформаціональними працівниками. Це
люди, які здатні аналізувати, визначати стратегії, ефективно спілкуватися,
знаходити нові можливості. Вони вміють навчатися та перенавчатися, і для них
конкретна спеціалізація менш важлива, ніж здатність до адаптації. Завдяки
цьому інформаціональний труд постає основним виробником вартості, тоді як
«загальний труд» (труд звичайних робітників) знаходиться у постійному
занепаді, оскільки не спроможний до достатньо швидких змін. Нові технології
призводять до перерозподілу влади від наймачів до нформаціональних
працівників. Володіння капіталом вже не забезпечує перших ролей в сучасному
світі. І хоча влада капіталістів-власників не зникає, вони утримують її
здебільше не тому, що вони є власниками капіталу, а завдяки своїм експертним
і сітковим здатностям [1,5].
М. Кастельс зазначає, що минають часи, коли люди мали впевненість у
збереженні свого робочого місця завдяки виконанню день у день певної роботи.
Тепер необхідне укладення контракту на час здійснення того чи іншого
проекту. Інформаціональні працівників за допомогою «портфоліо», куди
заносяться дані про їхні досягнення, і покладаючись на свої сіткові контакти
знаходять для себе нові вакансії. Для них в першу чергу важлива оцінка їхніх
колег, а не їх керівництва. Така цінність, як відданість компанії, поступово
виходить з ужитку [1,5].
У певному сенсі як організації можна розглядати національні держави, які
покликані втілювати у своїх діях суспільні інтереси. Можна погодитися з
думкою багатьох вчених, що глобальне поширення інформаційних технологій
означає зменшення ролі національних держав [1,5]. Кордони не є перешкодою
для електронних потоків інформації і відповідно маркетинг, виробництво і
розповсюдження товарів ведуться все більше в світових масштабах.
Національні економіки перебувають під впливом результатів валютних торгів у
режимі реального часу, непродумані кроки урядів викликають миттєву реакцію
світової економіки. Але існує потреба максимальної адаптації всіх учасників
глобалізації. Національні уряди стають відповідальними за використання
можливостей, що відкриваються, і за організацію протидії загрозам.
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Три ключові тенденції розвитку економіки формують середовище
функціонування вітчизняних суб’єктів господарської діяльності в Україні:
глобалізація та євроінтеграція, що посилюють загрозу втрати українськими
підприємствами конкурентоспроможності на ринках товарів і послуг, зважаючи
на нездатність слідування міжнародним стандартам і слабкість економічного
потенціалу; тенденції Індустрії 4.0, що провокує інтенсифікацію ризиків,
пов’язаних із діджиталізацією економіки, поширенням кібервідносин у різних
сферах економічного життя, Інтернетом речей, цифровим інформаційними
перенасиченням, тощо, та політикою слідування цілям сталого розвитку, що
спонукають до якісних трансформацій багатьох економічних процесів,
переходу до клієнтоорієнтованого управління, відведення інтересам споживачів
(на рівні підприємств) і кожного окремого громадянина (на національному
рівні) ролі центрального елементу економічної системи. Таким чином, умови
функціонування суб’єктів господарської діяльності дестабілізуються новими
викликами, і стримати імпульси зовнішніх змін економічного оточення на рівні
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топ-менеджменту бізнес-структур можна лише за рахунок формування
комплексної системи фінансово-економічної безпеки та запровадження
перманентного і ефективного управління нею.
В умовах тотальної нестачі фінансових і матеріальних ресурсів для
провадження вітчизняними підприємствами рентабельної фінансовогосподарської діяльності, управління фінансово-економічною небезпекою якщо
і має місце в механізмі корпоративного менеджменту, то фінансується цей
процес за залишковим принципом, або ж взагалі залишається задекларованим
лише на папері алгоритмом дій у випадку проявів негативного впливу на стан
підприємства зовнішніх або внутрішніх факторів. Однак, неодноразово у
науковій площині доводились факти необхідності визнання управління
фінансово-економічною
безпекою
окремим,
самостійним
напрямом
управлінської діяльності, а не аналогом чи частиною ризик-менеджменту або
антикризового менеджменту [1]. Управління фінансово-економічною безпекою
має власні цілі та завдання, які інколи суперечать основним траєкторіям
фінансового менеджменту, управління персоналом, тощо, а тому не може
повноцінно бути реалізованим у межах інших напрямів менеджменту. Тому
управління фінансово-економічною безпекою не лише має визнаватись
самостійним вектором управлінських дій, але і узгоджуватись за цілями із
іншими імперативами менеджменту підприємницької структури.
В умовах ресурсної обмеженості, кадрове забезпечення – єдина
можливість для організації управління фінансово-економічною безпекою на
належному функціональному рівні. Однак, як відзначають топ-менеджери та
рекрутери, у сегменті професіоналів з управління фінансово-економічною
безпекою спостерігається тривалий «кадровий голод». Адже вимоги до таких
фахівців не лише високі, але і дуже різнопланові. Зокрема, економія фінансових
ресурсів змушує керівництво бізнес-структур до спроб передачі одній особі
великої кількості функцій і завдань. Так, відповідальна за стан фінансовоекономічної безпеки особа повинна демонструвати високий рівень фінансової
грамотності, бути за освітою економістом або управлінцем, мати навики роботи
з персоналом, адже до її завдань нерідко входить співпраця з відділом кадрів у
напрямі забезпечення надійності персоналу; вміти працювати з комп’ютерною
технікою та сучасними гаджетами не на рівні користувача, а вміло
використовувати їх для пошуку і аналізу інформації, оцінювання рівня її
достовірності, повноти та релевантності для прийняття управлінських рішень. І
цей перелік доповнюється у залежності від специфіки виду економічної
діяльності, розміру і форми власності суб’єкта господарювання.
Проблеми відсутності кадрового потенціалу для виконання традиційних
завдань у практиці роботи господарських структур, але уже у нових
економічних умовах, які диктує сучасний світ, стають все більш очевидними
[2]. Видається раціональним підходом до її вирішення започаткування нових
освітніх програм на рівні магістратур закладів вищої освіти, покликаних на
основі базової управлінської освіти сформувати фахівця, здатного виконувати
завдання мультизахисту ресурсів і інтересів суб’єктів господарської діяльності,
використовуючи управлінський інструментарій у системах фінансового,
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кадрового, інформаційного, матеріального забезпечення. Такі програми мають
бути міждисциплінарними, поєднувати блоки предметів, спрямованих на
розвиток різних, інколи абсолютно не подібних навиків і вмінь та давати
студентам реальну, а не удавану можливість вибору дисциплін професійного
спрямування. Оскільки НАЗЯВО наголошує на тому, що освітні програми
сучасних університетів мають бути орієнтовані на інтереси, в першу чергу,
абітурієнтів, студентів, тощо, розробка таких відповідних покликам ринку
програм буде значним кроком освіти назустріч вирішення потреб практики.
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За останнє десятиліття завдання керівників істотно змінилися. В умовах
глобальних змін в економіці і суспільстві відбувається трансформація моделі бізнесу
з орієнтацією не тільки на зростання акціонерної вартості, а й посилення процесів
інтеграції всередині компанії, підвищується увага до необхідності утримання цінних
людських кадрів. У цих умовах змінюються пріоритети та інструментарій
стратегічного менеджменту як технології ефективного управління в умовах
підвищеної нестабільності і невизначеності чинників зовнішнього середовища та як
багатопланового поведінкового управлінського процесу, який допомагає
формулювати та втілювати місію компанії, розробляти ефективні стратегії, що
сприяють балансуванню відносин між окремими елементами організації та
100

зовнішнім середовищем, досягненню визначених цілей.
Зокрема, підвищується в цьому процесі й роль корпоративної культури потужного стратегічного інструмента, який дозволяє орієнтувати всі підрозділи та
окремих осіб на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників і полегшувати
продуктивне спілкування між ними, обумовлювати загальну високу результативність
діяльності компанії та зростання її вартості. Мова йде про оновлення парадигми
стратегічного управління в бік перегляду ролі персоналу в процвітанні компаній.
Так, на думку С. Ріда, між управлінням людськими ресурсами, фінансовою сферою
та інформаційними системами кордони будуть й надалі стиратися [1, с.19]. Це
означає, що керівники майбутнього в рівній мірі повинні приділяти увагу
управлінню персоналом, фінансами та інформаційними системами, при цьому від їх
рішень в усіх цих згаданих сферах залежать не тільки результати діяльності компанії,
а й її вартість.
Зважаючи на сучасні провідні світові тенденції у сфері трансформації
управлінських підходів у стратегічному менеджменті та необхідність в умовах
тривалої економічної нестабільності в Україні швидко адаптуватись до нових реалій
ведення бізнесу, назріла актуальність переглянути наявні напрацювання в цій сфері
та змінити концепцію вітчизняного стратегічного управління. В тому числі, окрему
увагу слід приділити вивченню й врахуванню потенціалу корпоративної культури в
цьому процесі, зважаючи на позитивний досвід бізнесу розвинутих країн в цій сфері.
Зарубіжна практика висвітлює той факт, що обміркована корпоративна культура
сприяє ефективному вирішенню проблем і зростанню продуктивності, стимулює
розвиток компанії, є джерелом прийняття грамотних управлінських рішень.
Непродумана - навпаки може перешкоджати ефективному процесу ухвалення
рішень, витоку персоналу, взагалі безперебійному функціонуванню компанії та її
розвитку.
Вперше поняття «корпоративна культура» як найважливіший фактор, що
впливає на поведінку в організації і соціальний розвиток, сформулювали Теренс Є.
Діл і Аллан А. Кеннеді в 1982 році [2, с. 34]. Вони виявили, що крім ефективного
управління та інноваційних стратегій підприємства мають у своєму розпорядженні
культуру та особливий стиль, які сприяють успіхам на внутрішньому і зовнішньому
ринках.
Розкриттю значення корпоративної культури для успіху підприємства також
сприяли дослідження Томаса Дж. Пітерса і Р. Уотермена [3, с. 35]. Вони чітко
сформулювали ідею про те, що управлінець, що впливає на стан справ в організації,
повинен займатися не тільки економічними питаннями, але й керувати ціннісними
установками організації, в буквальному сенсі створювати сенс роботи в цій компанії.
Е. Шейн першим описав теорію трьох рівнів корпоративної культури, на
основі яких можна її вивчати: перший рівень - артефакти; другий рівень проголошувані цінності; третій - базові уявлення [4, с. 59]. Подальші дослідження
корпоративної культури будувалися вже на основі його трирівневої моделі, але мали
й специфічні особливості (таблиця 1).
Таблиця 1 – Основні визначення поняття «корпоративна культура»
Автор
Е. Джекс

Визначення категорії «корпоративна культура»
- образ мислення і спосіб дії, який в більшій чи меншій мірі поділяють всі працівники
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підприємства і який повинен бути засвоєний і хоча б частково прийнятий новачками,
щоб нові члени колективу стали своїми [5, с. 17]
Х. Шварц і - комплекс переконань і очікувань, що розділяється членами організації, ці переконання
С. Девіс
і очікування формують норми, які в значній мірі визначають поведінку в організації
окремих особистостей і груп [6, с. 45]
Е. Шейн
- комплекс базових припущень, винайдений, виявлений або розроблений групою для
того, щоб навчиться справлятися з проблемами зовнішньої адаптації внутрішньої
інтеграції, що функціонує досить довго, щоб підтвердити свою спроможність, і
передається новим членам організації як єдино правильний [4, с. 21]
Г. Морган - один із способів здійснення організаційної діяльності за допомогою використання
мови, фольклору, традицій та інших засобів передачі основних цінностей, переконань,
ідеології, які спрямовують діяльність підприємства в потрібне русло [7, с. 78]

Головними компонентами корпоративної культури є: власне, співробітники,
які розділяють цінності компанії; прийнята система лідерства; стилі вирішення
конфліктів; діюча система комунікацій; норми поведінки в організації; особливості
гендерних і міжнаціональних взаємин; корпоративний стиль – зовнішній вигляд
офісу, інтер’єру, дресс-код та символіка; ритуали, звички та традиції [8, с. 82].
Корпоративна культуру, як ресурс організації, важко переоцінити. Вона є
інструментом управління, формує імідж компанії та виступає як сукупність
цінностей, норм, правил, традицій і принципів, за якими будуються всі відносини
компанії як зі співробітниками, так і з стейхолдерами.
Відповідно, основними функціями корпоративної культури є наступні:
системоутворююча – робить роботу підрозділів системною, впорядкованою,
ефективною та цілеспрямованою; іміджева – потужна корпоративна культура
створює позитивний образ компанії та приваблює клієнтів та нових співробітників;
мотиваційна – надихає співробітників на якісне і своєчасне виконання поставлених
завдань; ідентифікуюча – сприяє самоідентифікації співробітників, розвиває власну
цінність та приналежність компанії; позиціонування – на основі місії, цінностей,
корпоративної культури визначається стратегія позиціонування на ринку,
корпоративні принципи формують стиль комунікацій з клієнтами.
Слід зазначити, що корпоративна культура може формуватися стихійно та
цілеспрямовано. Але цілеспрямований і зважений підхід має очевидні переваги і
доведену зарубіжним досвідом ефективність. Не можна заперечити той факт, що
корпоративна культура має адаптуватись до вітчизняних реалій, але ознайомлення з
практикою відомих компаній та досягненнями є значним кроком в цьому напрямку.
Звернемось до розгляду досвіду провідних компаній світу в сфері формування
місії, особливостей корпоративної культури та управлінських підходів. Для
полегшення адаптації їх досвіду їх було типізовано за авторським підходом.
The Coca-Cola Company – американська харчова компанія, найбільший
світовий виробник і постачальник концентратів, сиропів і безалкогольних напоїв. Її
місія виражає прагнення компанії освіжати світ навколо; надихати, нести оптимізм і
дарувати моменти щастя; створювати цінності й змінювати життя на краще [9].
Компанія витрачає чималі кошти на персонал і формування корпоративної
культури. У всіх міжнародних компаніях співробітники розглядаються як основна
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цінність. Створюються оптимальні умови для того, щоб співробітники могли
розвиватися і будувати кар'єру усередині своєї компанії, а не йти з неї, адже компанія
зацікавлена в перспективних співробітниках, розумних, здатних швидко навчатися,
які поділяють цінності, які вміють досягати результатів. На кожному рівні,
починаючи від позиції фахівця, проводяться лідерські тренінги. Але вони займають
лише 10% в успішному розвитку співробітників, особливий акцент робиться на
коучинг, який займає 20%. Навичкам коучингу керівників навчають цілеспрямовано.
Вони проходять навчання за програмою, яка розроблялася на глобальному рівні
Coca-Cola Hellenic і потім адаптувалася для кожної країни. Ще 70% - це робота над
проектами на робочому місці. Всі види навчання компанія розглядає як інвестиції в
людей, тому всі рішення приймаються з оглядкою на бізнес-потреби компанії.
Оцінка персоналу проходить щорічно і складається з самооцінки співробітника і
оцінки його роботи керівником.
Така корпоративна культура може ідентифікуватися як «рольова», вона
націлена на стабільність, надійність, кожен працівник займає своє місце в ієрархії та
виконує роль в загальному потужному механізмі., має чіткі обов’язки, дотримується
формальних комунікацій та правил, всі процеси чітко регламентовані. Може бути
використана в Україні для великих компаній, в першу чергу промислових, які
достатньо тривалий час функціонують на ринку та не мають гострої потреби в
постійному перегляді положень корпоративної культури.
Microsoft Corporation – одна з найбільших транснаціональних компаній з
виробництва пропрієтарного програмного забезпечення для різного роду
обчислювальної техніки, місія якої – сприяти людині та суспільству у всьому світі
реалізувати свій потенціал повною мірою.
HR-департамент не підкоряється гендиректору, кожен співробітник
максимально самостійний, кадровий резерв складається не з працівників компанії. У
компанії пріоритети приймаються на 5 років, і від них залежить не тільки
функціонування бізнесу, а й HR-стратегія. Ці пріоритети пов'язані як з глобальним
бізнесом (розвиток хмарних технологій, фокус на споживача), так і з локальним
ринком (наприклад, в Україні - боротьба з піратством, регіональний розвиток
бізнесу, пропозиції для компаній малого і середнього бізнесу; розвиток
конкурентоспроможності країни - реалізація потенціалу Україна через інновації). Для
реалізації стратегій компанія постійно займається активним пошуком талантів.
Однак саме поняття кадрового резерву в Microsoft дещо відрізняється від
загальноприйнятого [10]. Спочатку шукають кадри, а потім вже підбираються для
них ролі в компанії. Практично кожен співробітник займається розвитком свого
напрямку бізнесу самостійно і несе за нього відповідальність. При прийомі на роботу
переважна увага приділяється професійній історії людини. Важливо також, чи
відповідає людина цінностям компанії. Крім звичної менеджерської кар'єри, ті
співробітники, які з різних причин не хочуть бути менеджерами, можуть обрати для
себе кар'єру індивідуальну. Можливі також варіанти крос-функціонального
переміщення з одного відділу в інший (наприклад, з фінансового відділу в відділ
продажів). Одним із пріоритетів компанії в останні роки стала підтримка кадрової
різноманітності - щоб в компанії працювали співробітники різної статі, віку, раси,
релігії. У кожній країні є свої пріоритети, так в США - це расове розмаїття, а в
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Україні - залучення жінок в компанію (не менше 30%).
Цей тип корпоративної культури має фокус «професіоналізм, розвиток та
відповідальність». Найбільша увага приділяється стимулюванню розвитку
професіоналізму та віддачі компанії, заохочується автономність у прийнятті рішень.
Такий тип в Україні можуть обирати високотехнологічні великі і середні компанії, в
яких професійні якості і кваліфікація працівників відіграють значну роль і
працівники можуть самостійно управляти великими проектами.
IKEA International Group – транснаціональна швецька корпорація, одна з
найбільших в світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому власного
дизайну. ІКЕА бачить свою місію в тому, щоб змінити на краще повсякденне життя
людей, пропонуючи меблі і товари для дому високої якості за доступними цінами
[11].
Основний принцип стратегічного менеджменту групи компаній ІКЕА полягає
в розвитку за рахунок власних ресурсів. Іншими словами - спочатку заробляємо, а
потім витрачаємо. Це дозволяє робити довгострокові інвестиції в майбутнє.
Компанія інвестує більшу частину прибутку в уже існуючі і нові магазини, а також в
розробку товарів і екологічних рішень. Крім того, постійно знижує ціни для
покупців. Пріоритет в кадровому складі - 50% керівних посад повинні займати
жінки. І сьогодні вони займають 48% керівних посад і складають 33% від
колективного керівництва. Саме загальнолюдськими цінностями керується компанія
при роботі для створення відкритої, інклюзивної та чесної культури. Її сутність згуртованість і ентузіазм. Постійне прагнення до оновлення та поліпшення заради
багатьох людей - це одна зі складових успіху. Важливу роль відіграє готовність
людей до професійного вдосконалення, всебічного розвитку, бажання вчитися на
власному досвіді і ділитися отриманими знаннями з колегами. Керівництво зі свого
боку робить все можливе для того, щоб вищезгадані особистісні та ділові якості
знайшли застосування в компанії, сприяючи професійному зростанню працівників і
підвищенню їх задоволеності своєю кар'єрою. Така модель - не проект, який насилу
підтримують всі співробітники, а природний стан речей, що гармонійно вписується в
корпоративну культуру. Управлінці компанії - це її провідники і одночасно приклад
для співробітників. Один з основних принципів - «leading by example», тобто
керівництво за допомогою власного прикладу. Для IKEA історична спадщина невід'ємний компонент успіху корпоративної культури.
Отже, даний тип корпоративної культури можна умовно назвати «родина»,
оскільки вона характеризується теплою, дружньою атмосферою, підтримкою
вірності традиціям, турботою про колектив і клієнтів, керівники виступають
наставниками. Такий тип в Україні може бути застосований в середньому та малому
бізнесі, наприклад, ремісництві та сільському господарстві. Для компаній мають
бути важливі традиції, формування постійної клієнтської бази та забезпечення
комфортних умов.
В умовах сьогодення дуже важливим є нарешті визнання вітчизняними
компаніями, що без чіткого визначення місії, системи цінностей та корпоративної
культури неможливою є зміна загальної ідеології ведення бізнесу та перехід на
якісно новий рівень управління і нарощення вартості компанії. Цю тезу доводить
проаналізований досвід провідних компаній світу, які свідомо приділяють значну
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увагу корпоративній культурі, зважають на вплив людини, яка є центром компанії, на
її результати та вартість. Успіх компаній, досвід яких було проаналізовано - не
результат спеціального обладнання, ресурсів виробництва або вдалого місця
розташування, а результат компетенцій керівників і системних підходів в управлінні
корпоративною культурою і талантами співробітників. Використання значного
іноземного досвіду в сфері стратегічного управління, оволодіння його методами і
підходами може дозволити вітчизняним суб’єктам господарювання працювати
стабільно і забезпечити їм перспективи для розвитку. Звичайно, існують певні
обмеження щодо запровадження окремих принципів стратегічного управління та
корпоративної культури на вітчизняних підприємствах: неготовність перших осіб
підприємства займатися процесом стратегічного управління, значні витрати на його
планування і реалізацію, відсутність кваліфікованого персоналу. Тому при
перенесенні наявного іноземного досвіду на вітчизняні підприємства, слід
дотримуватися певних рекомендацій: впевнитись в готовності власників втілювати
зміни в корпоративній культурі; враховувати, що кожна компанія має риси різних
типів культур і завдання керівників - проаналізувати та виявити цінності, які
домінують; забезпечити чітку регламентація та зрозумілість положень корпоративної
культури, аргументацію її переваг для персоналу.
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Як свідчить світовий досвід одним з головних факторів активізації
інноваційної діяльності і забезпечення успіху інноваційного розвитку окремих
підприємств та установ, а також національних економік у цілому є високий
рівень їх інноваційної культури, який розглядається як механізм соціокультурного регулювання інноваційної поведінки людини. Країни, що є
лідерами інноваційного зростання, приділяють значної уваги розвитку
інноваційної культури. Для вітчизняної економіки яка базується на
виробництвах 4-3 технологічних укладів актуалізується проблема пошуку
стратегій інноваційного зростання, які б дозволили подолати розрив з
економічно розвиненими країнами, що вже загрожує стати системним через
несумісність техніки, технологій, стандартів якості життя тощо.
У цьому контексті було проведено комплекс досліджень, які спрямовані
на пошук і обґрунтування стратегій інноваційного зростання вітчизняних
організацій (підприємств і установ) на основі їх інноваційної культури.
Запропоновано наступний алгоритм управління вибором (розробленням)
стратегій інноваційного розвитку організацій на основі їх інноваційної
культури.
1. Діагностика стану інноваційної культури суспільства.
2. Діагностика стану інноваційної культури організації, що провадить
інноваційну діяльність.
3. Визначення, з урахуванням стану інноваційної культури суспільства і
організації-інноватора, типу інноваційної діяльності, що передбачає створення:
радикальних, ординарних чи поліпшуючих інновацій.
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4. Визначення, з урахуванням рівня складових інноваційної культури
організації, типу продуктової інноваційної стратегії, який відповідає обраному
типу її інноваційної діяльності: створення нової продуктової лінії; модифікація
існуючої продуктової лінії; модифікація існуючих продуктів тощо.
5. Уточнення типу інноваційної стратегії з урахуванням ринкових,
ресурсних та інших обмежень.
Обґрунтовано, що ефективне управління стратегіями інноваційного
розвитку організацій потребує аналізу стану і приведення у відповідність їх
інноваційної культури до інноваційної культури суспільства [1]. Розроблено
теоретико-методологічний підхід і матрицю, яка його реалізує, що дозволяє
обрати раціональний тип інноваційної діяльності організації залежно від
співвідношення станів її інноваційної культури і інноваційної культури
суспільства.
Проведено діагностику стану інноваційної культури українського
суспільства як у ретроспективі (у 2013 р. перед початком агресії Росії, у 2017 р.
– період усталеного розвитку вітчизняної економіки в умовах втрати частини
територій, людського і економічного потенціалів тощо), так і у поточному
періоді – у 2019 р. Діагностика була виконана як для інноваційної культури у
цілому, так і за окремими її підсистемами - інноваційною, селекційною,
трансляційною, що виконують відповідно функції: розроблення нових моделей
інноваційної поведінки; відбору кращих з них; закріплення і поширення
моделей, що довели свою ефективність. Фрагмент діагностики стану підсистем
інноваційної культури суспільства подано на рис. 1.Оцінка 0-5 свідчить про
низький рівень, 5-8 – про середній, 8-10 – про високий.
Результати діагностики засвідчили низький рівень інноваційної культури
суспільства, що робить проблематичним успіх переходу України у цілому на
шлях інноваційного розвитку. Це значно ускладнюю перехід на випереджаюче
інноваційне зростання, оскільки в цих умовах шанси на успіх радикальних
інновацій (як основи інноваційного випередження конкретних організацій і
держави у цілому) є надзвичайно низькими. Хоча певний оптимізм вселяє
стійке, хоча і невелике, зростання інноваційної складової інноваційної культури
суспільства. За результатами діагностики розроблено рекомендації щодо
удосконалення державного управління розвитком інноваційної культури
українського суспільства.
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Рисунок 1. Динаміка стану складових підсистем інноваційної культури
суспільства (побудовано авторами)
Удосконалено відому матрицю [2] вибору типу продуктової інновації
стратегії організації залежно від ступеня новизни інноваційного продукту для
виробника і ринку. Її доповнено урахуванням стану складових підсистем
інноваційної культури конкретної організації, зокрема: організаційної,
мотиваційної, інтелектуально-креативної. Діагностику стану підсистем і
елементів інноваційної культури організації запропоновано виконувати за
методикою [3].
Удосконалена матриця дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості
рішень щодо вибору раціонального типу продуктової інноваційної стратегії.
Проте обрані типи продуктових стратегій можуть бути реалізовані у кількох
варіантах, залежно від типу інноваційного бізнесу організації, величини
(масштабу) організації, різновиду інноваційного процесу (ступеня охоплення
організацією етапів інноваційного і життєвого циклу нового продукту). Для
остаточного
вибору
типу
інноваційної
стратегії
запропоновано
використовувати матрицю, що подана у табл. 1.
У табл. 1 затіненими блоками позначено можливі різновиди
інноваційного процесу, на яких зазначені рекомендації щодо їх реалізації
залежно від масштабів організації-інноватора: м – малі підприємства, с –
середні підприємства, в – великі підприємства.
Остаточний вибір стратегій інноваційного розвитку рекомендується
здійснювати за результатами фінансово-економічного аналізу альтернативних
варіантів.
Розроблено рекомендації щодо формування організаційних структур
управління інноваційним розвитком організації на основі її інноваційної
культури. Особливої уваги приділено особливостям організації інноваційного
процесу в малих організаціях (малих підприємствах чи установах). Розроблено
методичний підхід до планування і організації за формалізованими
процедурами одночасного виконання (паралельного, паралельно-послідовного,
послідовно-паралельного тощо) інноваційних проектів у малих організаціях.
Таблиця 1. Типи стратегій інноваційного розвитку ([4], модифіковано)
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м
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м
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м
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в, с
в, с

Комбінований

в, с

Узагальнюючи викладене слід зазначити, що отримані наукові
результати, висновки і рекомендації поглиблюють теоретико-методологічні
засади управління інноваційним розвитком організацій на основі їх
інноваційної культури з урахуванням стану інноваційної культури суспільства.
Авторами висвітлено роль інноваційної культури суспільства і організації в
управління стратегіями інноваційного розвитку організацій. Обґрунтовано
необхідність підвищення інноваційної культури українського суспільства.
Подальші дослідження повинні бути спрямованими на розроблення
методичного інструментарію організаційно-економічного механізму управління
інноваційним розвитком організацій на основі інноваційної культури.
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В умовах високої конкуренції сучасне бізнес-середовище України
відчуває на собі вплив глобалізації економіки, загострення конкурентної
боротьби, зростання важливості і значимості глибокого розуміння та всебічного
забезпечення потреб клієнтів.
У пошуках ефективних конкурентних переваг компанії починають
приділяти більше уваги питанням удосконалення рівня обслуговування своїх
клієнтів. При цьому стає очевидним, що тільки підвищення ефективності
роботи персоналу, який безпосередньо працює з клієнтами, недостатньо.
Висока якість забезпечення потреб споживачів стає можливою при повному
використанні менеджментом і персоналом компанії свого інтелектуальноділового потенціалу з метою досягнення ефективного відтворення і стійкого
розвитку компанії.
Важлива роль у формуванні корпоративної культури відводиться
внутрішньо організаційному маркетингу, як новій концепції, що розглядає
компанію як ринок, де кожний працівник має своїх внутрішніх постачальників і
внутрішніх споживачів результатів. Оскільки співробітники компанії є
головною рушійною силою для досягнення поставлених цілей і реалізації
стратегії розвитку, тому саме вони виступають як внутрішні клієнти компанії,
чиї потреби необхідно задовольняти. Від того, в якій мірі кожний співробітник
компанії залучений у діяльність суб’єкта господарювання, залежить ступінь
досягнення стратегічних цілей компанії, а отже, її довгострокова
конкурентоспроможність і розвиток в умовах ринкових відносин.
Якщо розглядати внутрішній маркетинг з точки зору відносин, то можна
стверджувати, що це є процес визначення, становлення, підтримки, розширення
відносин зі співробітниками та іншими внутрішніми споживачами. Саме
наявність корпоративної культури в компанії стає одним із найбільш
ефективних засобів для вирішення поставлених завдань внутрішнього
маркетингу.
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На основі аналізу думок провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників,
які займаються вивченням корпоративної культури, таких як: Р.Л. Ансофф, Е.Г.
Шейн, М.Р. Богатирьов, А.В. Іванченко, Г.В. Назарова, Г.Л. Хаєт, О.С.
Виханський, Н.М. Могутнова, С.С. Фролов, Е. Шейн та ін., корпоративну
культуру можна розглядати як сукупність базових уявлень, цінностей і норм,
притаманних тільки даній компанії, які формуються в процесі спільної
діяльності для досягнення поставлених цілей, що були набуті в процесі
вирішення проблем адаптації до зовнішнього середовища і внутрішньої
інтеграції, довели свою ефективність і задають орієнтири поведінки в
майбутньому.
Для того, щоб визначити силу і рівень розвитку існуючої в компанії
корпоративної культури, а також виявити напрямки для подальшого
удосконалення, доцільно періодично проводити оцінку результативності
вкладених коштів у розвиток компанії. Для цього розглянемо структуру
корпоративної культури, яка дозволяє визначити її основні елементи, їх
взаємозв’язок із внутрішнім середовищем компанії та зовнішньою
ідентифікацією (рис. 1).
Як видно з наведеного рисунка, основним елементом корпоративної
культури є філософія компанії, яка й здійснює вплив на всі інші елементи. Як
правило, під філософією компанії розуміють морально-етичні норми і
принципи, якими керуються її співробітники.
Якщо аналізувати цінності, то, як правило, кожна компанія вибудовує
свою ієрархію пріоритетів, що базуються на конкретних стійких переконаннях.
Культура внутрішніх комунікацій відображає способи та якість
розповсюдження інформації в компанії.
Соціально-психологічна культура визначає стан міжособистісних і
колективно-групових взаємовідносин.
Окремим елементом у корпоративній структурі стоїть подієва культура,
яка передбачає створення та управління такими складовими, як корпоративні
міфи, легенди, байки, традиції та ін.
Особливу роль у формуванні корпоративної культури відіграє культура
зовнішньої ідентифікації, яка дозволяє виділити, виокремити, привернути увагу
до компанії в конкурентному середовищі сьогодення.
На даний час виділяють три рівня корпоративної культури:
- символічний рівень – це продукт усвідомленого становлення,
стимулювання і просування вперед;
- організаційна ідеологія – це правила, цінності, переконання, політика,
які визначають життєдіяльність компанії;
- глибинний рівень – це ті невидимі і прийняті як істина припущення, що
спрямовують поведінку співробітників, допомагаючи їм прийняти культуру
компанії на тому якісному рівні, на якому співробітник на підсвідомому рівні
сприймає оточуюче середовище.
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2. Цінністно-нормативна
культура
2.1. Етичні кодекси
2.2. Етичні пам’ятки
2.3. Етична експертиза
2.4. Фірмові стандарти

4. Соціально-психологічна
культура
4.1. Соціально-психологічний
клімат
4.2. Система стимулювання і
мотивування праці

1. Філософія компанії
1.1. Місія
1.2. Цінності
1.3. Принципи роботи фірми

3. Культура внутрішніх
комунікацій
3.1. Засідання і наради
3.2. Інформаційні стенди
3.3. Корпоративні видання

5. Подієва культура
5.1. Корпоративні міфи, легенди,
байки
5.2. Обряди і свята
5.3. Традиції

6. Культура зовнішньої
ідентифікації
6.1.Фірмовий колір
6.2. Товарний знак
6.3. Слоган
6.4. Логотип

Рис. 1. Структура корпоративної культури [1]
Основними задачами корпоративної культури є наступні:
- спрямованість на згуртованість колективу та індивідуальних інтересів;
- визначення точок дотику колективних та індивідуальних інтересів;
- мобілізація творчих зусиль колективу для досягнення поставлених
цілей, покращення людського капіталу [2, с. 55].
Враховуючи, що формування корпоративної культури є досить тривалим
і складним процесом, його можна розділити на чотири етапи:
1-й – визначення місії компанії, її базових цінностей;
2-й – формування стандартів поведінки співробітників компанії;
3-й – формування традицій компанії;
4-й – розробка символіки.
Корпоративна культура, з однієї сторони, направлена на співробітників, їх
згуртованість та ідентифікацію себе з компанією, з іншої сторони, сприяє
ефективній адаптації системи управління компанією до швидкоплинного
зовнішнього середовища, визначає здатність до саморозвитку, дає стратегічну
перевагу перед конкурентами [3].
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Корпоративна культура дозволяє керівництву формувати імідж компанії,
підвищувати почуття відповідальності співробітників, спрощувати процес
адаптації нових членів компанії і сприяти досягненню визначених цілей.
Враховуючи вищесказане, можна виділити наступні основні положення і
особливості корпоративної культури:
1. Основи корпоративної культури закладаються засновником компанії і
базуються на його світосприйнятті.
2. У процесі діяльності, спільного подолання труднощів компанія сприяє
розвитку корпоративної культури.
3. Чим довший і успішніший шлях розвитку компанії, тим важче змінити
її культуру.
Значний вплив на розвиток корпоративної культури мають зовнішні
фактори, а саме, ті економіко-політичні умови, в яких здійснює свою діяльність
компанія. Тут потрібно враховувати ту агресивну політику конкурентів, яка
може спровокувати компанію на пошук відповідних дій, які, в свою чергу,
можуть виявитися більш агресивними і відволікаючими від основної
стратегічної лінії поведінки в умовах конкурентного середовища.
Зміна тенденцій науково-технічного прогресу від пріоритетів технічного
спрямування до телекомунікацій, біотехнологій, інформаційних технологій,
генної інженерії – змушують компанії змінювати акценти своєї діяльності. І це
стосується не тільки фізично і морально застарілих технологій у виробничому
процесі, але й морально застарілих методів управління персоналом, організації
технологічних процесів і управління підприємством
Таким чином, корпоративна культура є тим сильним стратегічним
інструментом, який дає можливість розвивати клієнтоорієнтованість компанії,
спрямовувати діяльність всіх працівників і структурних підрозділів на
співпрацю і досягнення спільних цілей і завдань. Використання засобів
внутрішнього маркетингу повинно бути націлене на формування партнерських
відносин в середині компанії, підвищення усвідомленої підтримки ідей,
цінностей і ініціатив компанії зі сторони співробітників.
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Одну з основних проблем, що постає перед відділами маркетингу будьякого підприємства можна сформулювати як ідентифікацію клієнтів. Як
правильно збирати дані про клієнтів, які дані є визначальними, як обробляти
отримані дані, як правильно їх використати – це далеко не повний перелік
питань, з якими має справу кожне підприємство при визначенні своїх клієнтів і
подальшій роботі з ними. Крім того, на сучасному етапі розвитку маркетинг
виникає неоднозначна ситуація: з одного боку, клієнти підвищують вимоги до
виробників і підприємства не встигають реагувати на ці запити. З іншого –
маркетологи мають величезну кількість даних про потенційних споживачів,
проте відчувають нестачу корисних даних. Більшість даних, що розкривають
важливі відомості про потенційних і реальних споживачів існують в
неструктурованому вигляді (фото, відео), їх неможливо опрацювати механічно і
тому вони залишаються невивченими. Сучасним інструментом маркетолога, що
дозволяє обробляти величезні масиви даних без значних витрат часу,
отримувати дані із фото та відеоматеріалів, виявляти потенційних споживачів
за їх поведінкою в соціальних мережах, може стати штучний інтелект. Його
використання дозволяє аналізувати дані всіх типів, вбудовувати засоби аналізу
в щоденні маркетингові процеси, робити комунікації більш адресними,
актуальними і ефективними.
Проблемам інтеграції маркетингу і штучного інтелекту присвячені роботи
таких авторів як Косинскі М., Старостіна В. С., Данько Т. П., Абашидзе М. Д.,
Бутковської Г. В., Морелли Б., Пепперса Д, Роджерса Д. Л. тощо.
Штучний інтелект – це математична структура, що імітує певні аспекти
роботи людського мозку і демонструє такі його здібності як здатність до
неформального навчання, узагальнення і кластеризації некласифікованої
інформації, прогнозування. Найголовніша відмінність полягає у тому, що
штучний інтелект не потребує наперед відомої моделі, а будує її сам на підставі
отриманої інформації. Тому штучний інтелект починають застосовувати в усіх
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сферах, де потрібно вирішувати задачі прогнозування і класифікації, де є
погано алгоритмізовані задачі [1].
Технології штучного інтелекту активно розвиваються і впроваджуються в
різні індустрії. Сьогодні алгоритми штучного інтелекту використовуються в
маркетингу – вони допомагають визначити, на яких майданчиках ефективніше
розміщувати рекламні банери й дозволяють оптимізувати маркетингові
процеси[2].
Завдяки синтезу технологій глибинного навчання, машинної формалізації
і когнітивної нейробіології, штучний інтелект може бути застосований як для
дослідження ринку, так і для персоналізації контенту з метою поліпшення
процесу аналізу інформації і визначення масштабу впливу на споживачів без
зайвих витрат. Серед основних напрямків застосування штучного інтелекту в
маркетингу виділяють веб-дизайн, контекстну рекламу, оцінку ефективності
проведених рекламних кампаній, пошук по фото, отримання відомостей
рекламодавцями для надання новин або рекламної інформації.
Одне з найбільш перспективних напрямків застосування штучного
інтелекту – це можливість персоналізувати рекламний контент. Запровадження
систем штучного інтелекту у подальшому сприятиме збільшенню
інтерактивності та персоніфікації контенту у відповідності з умовами, які
будуть проявлятись у певний момент часу в конкретному місці [3].
Для підвищення конкурентоспроможності та ефективності своєї
діяльності, підприємства та організації повинні чітко уявляти хто їх клієнт, які
його потреби, запити, особливості та можливості. У сучасному світі
характеристики споживачів схильні до частих змін і коригувань, при цьому для
відстеження цих змін виробнику необхідно постійно проводити дорогі
маркетингові дослідження. Багатьма підприємствами і організаціями наразі збір
необхідної інформації про споживачів здійснюється на підставі опитувань і
анкетувань, але такі дослідження несуть значні витрати фінансів та часу, а
головне – є вкрай неефективними, оскільки люди під впливом різних ефектів
(ефект тестування, рольового підбору, тенденцій тощо) не пишуть правду про
себе, вони пишуть про те, якими вони хочуть бути. Через це точність таких
досліджень не перевищує 40% [4].
Як показують дослідження, пов'язані зі збором, обробкою інформації,
складання портрета споживачів і клієнтської бази, більш ефективна методика
аналізу даних «цифрових слідів» потенційних і реальних споживачів в
соціальних мережах – постів, репостів, лайків, коментарів тощо [5].
На сучасному етапі відбувається трансформація маркетингу від
продуктоорієнтованого до клієнтоорієнтованого, і ключова роль в цьому
процесі відводиться штучному інтелекту. Використання штучного інтелекту і
нейронних мереж в маркетингових дослідженнях передбачає, що зібрані дані
стають основою для рішень, виходячи з яких, відбувається навчання системи
для надання ще більш розумних, контекстних рекомендацій, що дозволяють
формувати споживчий досвід і коригувати його до найменших деталей. Таким
чином, підвищується цінність товару, марки або бренду, зміцнюються
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взаємозв'язки з клієнтами і прискорюються темпи стратегічного розвитку
організації.
Найбільший вплив штучний інтелект демонструє у сфері реклами:
Персоналізація пошуку – для кращого дослідження аудиторії. Починаючи
з пошуку, закінчуючи вибором конкретного товару через оцінку альтернатив та
інших етапів вибору споживача та продукту, можна спостерігати за активною
реалізацією персоналізованих рекомендацій конкретному споживачеві. Google і
Яндекс вже працюють над поведінковими факторами в алгоритмах пошуку, на
яких ці алгоритми пошуку засновані. В майбутньому очікується автоматичний
збір персоналізованих характеристик для прогнозування запитів.
Віртуальна реальність. Вже є можливість вдома, користуючись окулярами
віртуальної реальності, прогулятись по найближчих магазинах в центрі та
приміряти улюблений одяг.
Нейромаркетинг – нове поле маркетингових досліджень, яке вивчає
сенсорні, когнітивні та емоційні відповіді споживачів на маркетингові стимули.
Автоматичне налаштування алгоритмів для споживачів.
Пасивний інтерфейс користувача – збір даних про поведінку з гаджетів та
подальша обробка для скорочення шляху покупки. Технологія може бути
використана, наприклад, для автоматичного створення списку відтворення на
основі інформації про фізичний стан споживача.
Чати та електронна пошта – заміна менеджерів для цілодобового
спілкування з клієнтами, автоматичний збір персоналізованих даних про
споживачів для найкращого спілкування [6].
Застосування штучного інтелекту як інструменту прогнозованого
маркетингу, може допомогти знайти прихований потенціал для компанії.
Повний огляд клієнтської бази. Всі дії знаходять відображення в
поведінці клієнтів. Маркетинг, продаж, цінова політика, активність конкурентів
і надання послуг — все це може привести до зростання продажів, або до їх
зниження.
Організації, які розробили концепцію єдиного уявлення клієнта, можуть
сегментувати клієнтську базу на підставі цінностей покупців, оцінювати обсяг
маркетингових заходів для кожної групи клієнтів і вчасно виявляти, хто з
найбільш цінних клієнтів ось-ось може припинити співпрацю з компанією.
Збір даних, аналіз і складання висновків завжди були перевагами великих
компаній з цілими аналітичними відділами, що володіють сучасними
технологіями. Тепер це може робити кожен.
Інструменти прогнозованого маркетингу зберуть всі дані по компанії і
швидко видадуть точний прогноз, що дозволяє розробити стратегію продажів,
яка значно поліпшить показники ефективності.
Аналіз даних компаній і «зрілості» клієнтів. У сфері обробки даних
постійно відбуваються різні зміни. Кожен новий онлайн-інструмент, додаток
або соціальна мережа можуть потенційно містити цінні дані про клієнтів, які
можуть допомогти визначити їх цінність для компанії.
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Зв’язок звітів з продажу та маркетингових кампаній з базою даних про
клієнтів з їх профілями в соціальних мережах може здатися досить химерним,
але він є, і його треба використовувати.
Інструменти прогнозованого маркетингу дозволяють збирати всі
необхідні джерела даних і надають до них швидкий і зручний доступ. Це
означає, що завжди можна бути в курсі подій, а значить, можна фокусуватися
саме на використанні отриманих даних замість того, щоб годинами зависати в
Excel у спробі знайти потрібний показник.
Концентрація на клієнтах, що мають найбільшу цінність. База даних про
клієнтів і лідів компанії, скоріш за все, буде набагато більше того обсягу, який
щодня зможуть обробляти менеджери з продажу. Інструменти прогнозованого
аналізу в маркетингу збирають величезну кількість даних як із зовнішніх, так і з
внутрішніх джерел, і завдяки потужному алгоритму аналізу розставляють ліди
в порядку зменшення ймовірності конвертації. Потім вони визначають ключові
стратегії, які допоможуть розкрити цю цінність потенційних клієнтів.
Дія на випередження. Компанії, що володіють величезним асортиментом
та мають велику кількість клієнтів, часто стикаються з однією проблемою: як
дізнатися, кому з клієнтів пропонувати той чи інший товар?
Звичайно, завжди можна дочекатися, поки клієнти самі не скажуть, що їм
потрібно, однак в цьому випадку великий шанс, що конкуренти вже
запропонують їм аналогічний товар на вигідних умовах. Інструменти
прогнозованого маркетингу дозволяють: зводити всі дані і інформацію про
товари разом; пропонувати стратегії; максимізувати обсяг продажів;
оптимізувати витрати.
Запобігання втрати доходу. Варто розуміти цінність кожного клієнта і
вміти оцінювати вірогідність її отримання. Якщо точно знати, що той чи інший
клієнт врешті-решт піде, які стратегії варто використовувати для його
утримання? Штучний інтелект швидко збере всі дані і завдяки технологіям
машинного навчання видасть цінну інформацію про клієнтів. Це допоможе
вибудовувати оптимальні маркетингові стратегії для утримання клієнтів.
Головною перевагою такої моделі є прогнозований характер її роботи — адже
результат визначається заздалегідь[7].
Таким чином, наразі перед маркетологами стоїть наступна мета: розробка
теоретико-методичних аспектів і рекомендацій для підприємств і організацій
щодо вдосконалення маркетингових досліджень в частині процедури збору,
обробки та аналізу інформації про потенційних і реальних споживачів в
інтернет-просторі з метою формування і коригування споживчої поведінки, що
підвищить конкурентоспроможність і ефективність діяльності підприємств і
організацій. Виходячи з поставленої мети, формуються наступні завдання:
удосконалення теоретичних основ маркетингових досліджень в частині
процедури збору, обробки та аналізу інформації про потенційних і реальних
споживачів в інтернет-просторі; побудова і аналіз вибірки споживачів, що
дозволяє визначити врахування ознак, їх розподіл і вид використовуваної
моделі нейронної мережі; розробка оптимального переліку ознак споживачів
(список змінних), на підставі яких буде проводитися навчання нейронної
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мережі, вибір моделі нейронної мережі; побудова і навчання нейронної мережі,
аналіз отриманих даних; розробка портрета потенційного споживача.
Результати даних досліджень в подальшому можуть бути використані
суб'єктами господарювання різних форм власності та галузей економіки для
вдосконалення їх маркетингової діяльності.
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Сучасне підприємство являє собою складний комплекс, динамізм і
злагодженість роботи якого забезпечується ефективним механізмом
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управління. Управлінська діяльність пов'язана з формуванням стратегічного
управління з елементами інноваційності, які представляють собою систему,
яку необхідно розглядати з позиції оптимізації факторів направлених на
удосконалення діяльності підприємства.
Критерієм оптимізації ринкової діяльності підприємства є його
максимальна результативність при обмеженості наявних і доступних ресурсах.
Ефективність діяльності підприємства визначається здатністю
об'єднувати в певних кількісних пропорціях наявні ресурси і досягнення
максимальної якісної віддачі.
Найбільший ефект досягається в тому випадку, якщо про розробці
стратегії враховуються адаптивність підприємства до впливу внутрішніх та
зовнішніх факторів, а здатності швидкої зміни методичної та методологічної
систем функціонування підприємства в умовах розвитку даної конкретної
стратегії.
Адаптація підприємств до умов конкуренції є однією з основних завдань
управління та впливає на розробку стратегії конкурентної поведінки на ринку
та реалізації заходів, передбачених цілями підприємства.
Питаннями визначення сутності «адаптивність» підприємства займались
вітчизняні та зарубіжні науковці (табл.1).
Таблиця 1
Визначення сутності поняття «адаптивність»
Автор
Р. Акофф [1]
С. Алєксєєв [2]

Н. Білошкурська [3]
А. Бойко [4]
Ж. Крисько [5]
П. Куліков [6]

К. Чуйко [7]
В. Ячменьова,
З. Османова [8]

Визначення сутності поняття
Адаптація – така реакція на зміну умов, яка протидіє дійсному
чи можливому зниженню ефективності поведінки системи
Адаптація – процес розробки і здійснення заходів, спрямованих
на змінення внутрішнього середовища підприємства відповідно
до вимог зовнішнього середовища
Адаптація підприємств – процес пристосування підприємства та
його діяльності до зовнішнього середовища, а також
ефективного використання його виробничого потенціалу
Адаптивність – це здатність змінювати параметри та функції при
зовнішніх впливах для забезпечення самого існування системи
Адаптація підприємств – це здатність своєчасно проводити
адекватні зміни для корекції діяльності підприємства у
відповідності до вимог зовнішнього середовища
Адаптація в загальному розумінні є процесом пристосування
системи до мінливості умов середовища. Механізм адаптації має
забезпечувати стійкість параметрів системи (наприклад,
підприємства) до дії негативних чинників середовища, та
передбачає здійснення відповідних мобілізаційних адаптаційних
заходів на підприємстві.
Адаптивність – це інтегральна властивість, що полягає в
пристосуванні до внутрішньофірмових і макроекономічних змін
та в багатоаспектності, що виражається в економічних
відносинах
Адаптація підприємств – процес пристосування параметрів
господарюючих суб'єктів і систем загалом до нових,
невизначених умов зовнішнього середовища, який забезпечує
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Автор

Визначення сутності поняття
підвищення ефективності їх функціонування

За результатами проведеного аналізу можна навести авторське бачення
сутності поняття «адаптивність» - це властивість підприємства до сприйняття
впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність
підприємства, вчасне реагування на них шляхом продукування та
впровадження ефективних управлінських рішень з використанням існуючих і
потенційних можливостей.
Актуальними є питання, наскільки процеси адаптації підприємств
здійснюються в регульованій формі чи стихійно. Як показує практика, основна
частина заходів з адаптації підприємств відбувається стихійно під впливом
різних факторів, які в більшості випадків не прогнозовані.
Організаційно-технічне вдосконалення являє собою безперервний
процес адаптації підприємства до мінливих умов ринку. Для досягнення
стійкої конкурентоспроможності на ринку процес вдосконалення організації
повинен йти як процес зближення існуючої моделі організації з її ідеальним
станом розвитку та повинен відповідати інноваційним рівням технології,
техніки та культури (знань) організації та
креативного управління
підприємствами.
Однак для більш точної оцінки стану підприємства необхідно доповнити
проведене дослідження оцінкою ступеня адаптивності, тобто здатності
прилаштовуватися до умов, що змінюються та підвищувати рівень своїх
конкурентних позицій на внутрішніх та зовнішніх ринках, шляхом проведення
аналізу характеру та ступеня впливу на адаптивність можливих стратегічних
несподіванок. Процедуру аналізу в цьому випадку можна розбити на кілька
етапів (рис.1).
Отже, адаптивність - це властивість підприємства до сприйняття впливу
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність
підприємства, вчасне реагування на них шляхом продукування та
впровадження ефективних управлінських рішень з використанням існуючих і
потенційних можливостей.
Підґрунтям для прийняття ефективних управлінських рішень повинні
стати результати моніторингу впливу несподіванок з використанням
показників-індикаторів, що характеризують тенденції змін та впливають на
розробку стратегії підприємства та потребують постійного дослідження впливу
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність підприємств.
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Етапи проведення аналізу для оцінки характеру і ступеня впливу несподіванок та
визначення рівня адаптивності підприємства

Етап 1

Виявлення найбільш ймовірних для підприємства стратегічних
несподіванок, які мають вплив на його конкурентні позиції (політична
нестабільність, зміни запитів споживачів, поява нових технологій,
державне регулювання господарської діяльності тощо)

Етап 2

Оцінка потенційного впливу кожного фактора на різні підрозділи
підприємства, якщо вплив позитивний, то даний фактор розглядається як
можливість, якщо негативний, то розглядається як загроза. Для кожної
стратегічної несподіванки оцінюється ймовірність її виникнення та час
впливу (короткострокове чи довгострокове )

Етап 3

Оцінка адаптивності кожної стратегічної несподіванки шляхом
підсумовування всіх позитивних оцінок стратегічних несподіванок з
урахуванням ймовірності їх прояву, а також всіх негативних оцінок, що
визначають рівень адаптивності підприємства

Етап 4

Вимірювання ймовірного впливу відповідних несподіванок на діяльність
підприємства шляхом підсумовування отриманих оцінок впливу кожного
чинника з урахуванням ймовірності їх реалізації, що надасть можливість
оцінити вплив стратегічної несподіванки на діяльність підприємства в
цілому

Етап 5

Розрахунок загального показника адаптивності підприємства. Визначення
показника сумарного впливу всіх стратегічних несподіванок на діяльність
підприємства в короткостроковій і довгостроковій перспективі

Рис. 1. Етапи проведення аналізу для оцінки характеру і ступеня впливу
несподіванок та визначення рівня адаптивності підприємства
2. Алєксєєв С. Б. Формування адаптивного управління підприємствами
вугільного машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління
підприємствами” Донецьк, 2003. – 20 с.
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Діяльність будь-якої господарської одиниці в сучасних умовах
неможлива без використання інформації та знань. Це стало причиною
виникнення інформаційного суспільства, яке поступово переходить до нової
фази суспільства знань. У відповідності до дослідження Світового банку,
переважна більшість країн ОЕСР демонструють зростання в галузях: 3% галузі, які базуються на використанні знань та 2,3% - інші галузі. Щороку
частка наукомістких галузей у провідних державах зростає, так у Німеччині їх
частка таких галузей у структурі сукупної доданої вартості зросла до 60% (з
51%), у Великобританії до 51% (з 45%), у Фінляндії – до 42% (з 34%) [1]
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Останні десятиліття диктують нові умови ведення бізнесу, їх специфіка
полягає в тому, що до переважної більшості ресурсів доступ відкритий для всіх
учасників ринку. Інтенсифікація використання інформаційно-комунікаційних
технологій призводить до нівелювання меж між економічними регіонами. Ці та
інші умови формують необхідність пошуку нових джерел конкурентних
переваг. Одним із таких джерел можна вважати внутрішнє середовище
підприємства, яке демонструється у концепції менеджменту знань [2]. Саме
внутрішнє
середовище
характеризується
сукупністю
ресурсів
та
організованими процесами для їх ефективного використання з метою
отримання прибутку. Здібності працівників, їх компетентнісні характеристики,
знання та здібності виходять на перший план в процесі отримання
конкурентних переваг. Вміння приймати рішення, виконувати якісно
поставлені завдання, проявляти ініціативу для вирішення виробничих питань,
володіти відповідним рівнем інтуїтивного мислення, здатність отримувати
необхідну інформацію з масиву даних і перетворювати її на ресурс для
використання у виробничому процесі – це якості, які є необхідними сучасним
менеджерам. Саме робота з інформацією є перспективним видом діяльності для
втримання позицій підприємства на ринку.
Інформація є одним із домінантних видів ресурсів, які дозволяють
ефективно функціонувати та отримувати прибуток. Для організації процесу
управління необхідно чітко визначити різницю між інформацією та знаннями.
На рис. 1 наведено трактування основних категорій, які дозволяють
прослідкувати взаємозв’язок інформації та знання, на основі поглядів
Р. Акоффа [3].
Для підприємств, які здійснюють інноваційну діяльність особливої уваги
потребує здійснення заходів забезпечення економічної безпеки у сфері захисту
комерційної таємниці та результатів науково-дослідної роботи. У зв’язку з цим,
на перше місце виходить необхідність формування процесу управління
знаннями, інформацією та інформаційними потоками.
Зупинимося детальніше на визначенні поняття «управління знаннями»
(knowledge management). Аналізуючи запропоновані визначення (табл. 1),
можна констатувати факт відсутності акценту на забезпечення безпеки
інформації та використання знань на підприємствах.
Тому, запропонуємо авторське визначення поняття: управління знаннями
– це процес створення, використання, зберігання та передачі/продажу
інтелектуальних та інформаційних ресурсів, що сприяє підвищенню рівня
конкурентоспроможності та економічної безпеки суб’єкта господарювання.
Процес управління знаннями є важливим для підприємств з точки зору
того, що він дозволяє підвищити їх здатність до інновацій, дозволяє
мінімізувати факти неефективності здійснення працівниками діяльності через
дублювання повноважень та незнання окремих положень тощо, сприяє
підвищенню рівня реагування на можливості, які формуються зовнішнім
середовищем, дозволяє суттєво підвищити рівень компетентності працівників
та позитивно впливає на рівень їх продуктивності праці [13].
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Відомості
(дані)

Неупорядковані
символи, що
розглядаються
безвідносно
щодо певного
контексту

Інформація

Упорядкована частина
бази даних,
оброблена
для
використання

Знання

Розуміння

Формулювання існуючих
тенденцій або сутнісних
зв’язків між явищами, що
представлені в інформації.
Знання, на відміну від своєї
інформаційної основи,
може виступати орієнтиром
для прийняття рішень або
дій

Вираження
закономірності, яка
міститься у
багатоманітності знань

Дані перетворюються на інформацію
шляхом:
- контекстуалізації: розуміння для
чого ці дані потрібні;
- категоризація: розбиття даних на
типи і компоненти;
- підрахунок: оброблення даних
математично;
- корегування: виправлення помилок і
ліквідація пропусків;
- стиснення: стиснення, концентрація,
агрегування даних.

Мудрість

Оцінювальне
розуміння
закономірності з
точки зору
минулого і
майбутнього

Знання виникають з інформації шляхом:
порівняння,
визначення
області
застосування (як і коли ми можемо
застосувати інформацію про це явище до
іншого, аналогічного);
- встановлення зв'язків (як ця інформація
співвідноситься з іншою інформацією);
- оцінки (як можна оцінити дану
інформацію і як її оцінюють інші);
- визначення області застосування (яке
застосування має ця інформація до тих чи
інших рішень або дій).

Рис. 1. Трактування основних категорій, які дозволяють прослідкувати
взаємозв’язок інформації та знання
Джерело: авторська розробка на основі [3,4]

Таблиця 1
Наукові підходи до розуміння поняття «управління знаннями»
Науковці
Згуровський
М.
[5]
Букович У.
[6]
Скайрм Д.
[7]
Раглс Р.
[8]

Визначення поняття
Управління знаннями - це формальний процес, який складається з оцінювання
організаційних процедур, людей і технологій та створення системи, що
використовує взаємозв’язок між цими компонентами з метою надання
потрібної інформації потрібним людям у потрібний час для підвищення
продуктивності.
Управління знаннями є процесом, за допомогою якого організація накопичує
багатство, опираючись на свої інтелектуальні чи засновані на знаннях
організаційні активи.
Управління знаннями - це чітко окреслене й систематичне управління
важливими для організації знаннями і пов’язаними з ними процесами
управління, збирання, організації, дифузії, застосування і експлуатації з
метою досягнення цілей організації.
Управління знаннями - підхід до збільшення або створення цінності шляхом
активнішої підтримки досвіду, пов’язаного з ноу-хау та знаннями, які існують
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однаковою мірою як у межах організації, так і поза нею.
Мільнер Б.З. Управління знаннями – це:
[9]
1) нової області застосування організаційних механізмів, управлінських
прийомів і економічних стимулів, що породжує реальні конкурентні переваги;
2) систематичного, точного і продуманого формування, оновлення і
застосування знань як ресурсу управління з метою максимізації ефективності
підприємства і прибутку від активів, заснованих на знаннях;
3) формалізації і доступу до практичного досвіду, знань і експертними даними
як об'єкта управління, які створюють нові можливості, що сприяють
удосконаленню діяльності, що стимулюють інновації та збільшують
споживчу вартість.
Маринечева Управління знаннями – це процес створення організаційних, технологічних і
М.К.
комунікаційних умов, за яких знання та інформація будуть сприяти
[10]
вирішенню стратегічних і тактичних завдань організації.
Бєлова Л.Г. Управління знаннями націлено на вирішення двох основних задач
[11]
ефективність та інновації». Можливість розв'язання за допомогою управління
знаннями першого завдання досягається шляхом використання знань для
зростання продуктивності внаслідок збільшення швидкодії або зниження
витрат. Можливість вирішення другої задачі пов'язана з створенням нових
продуктів та послуг, нових підприємств і нових бізнес-процесів, при цьому
будь-обмін знаннями може призвести до інновацій.
О’Лірі Д.Є. Управління знаннями – це певний порядок роботи з інформаційними
[12]
ресурсами, що має забезпечувати легкий доступ до знань та їх подальше
використання за допомогою інформаційних технологій.
Джерело: авторська розробка на основі [5-12]

Ефективним процес управління знаннями буде лише в тому випадку,
якщо на підприємстві вдасться сформувати такий процес комунікації, який
сприятиме отриманню нових та відновленню вже існуючих знань працівниками
з метою створення корпоративного колективного досвіду та знань, з подальшим
трансформуванням їх у інтелектуальний капітал (рис. 2).

інтелектуальний
капітал

Рис. 2. Модель інтелектуального капіталу (за В. Приймаком)
Джерело: [14, с. 62]
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Як зазначає Б. Вавжиняк, «предмет управління у процесі управління
знаннями є настільки детальним, що він вимагає спеціального підходу до
стратегії та структури організації, системи комунікацій та персональної
політики. Він також вимагає формування нових навичок у керівництва» [15].
Доцільно доповнити запропоноване твердження необхідністю формування
нових навичок у працівників служби безпеки та відповідальних осіб за безпеку
інформації на підприємстві.
Таким чином, перспективою подальших досліджень повинні виступати
особливості організації процесу управління знаннями на підприємствах з метою
підвищення рівня їх економічної безпеки.
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Особливу увагу в періоди нестабільного розвитку світової економіки та її
глобалізації викликає проблема лідерства в управлінні підприємством на стику
різних культур. Культура кожної країни має свої провідні цінності, які
обумовлюють поведінку носіїв цих цінностей, тому лідерство в кожній країні
несе свою культурну обґрунтованість і різне розуміння сутності влади та
ієрархії в керівництві і лідерство. Лідерство є специфічним видом взаємодії, яке
засноване на ефективному поєднанні різних джерел влади і спрямований на
заохочення людей до досягнення загальних цілей. При цьому необхідно
враховувати, що саме люди є носіями національної культури.
Дослідженню природи феномена лідерства на протязі більше двохсот
років присвячена величезна кількість робіт іноземних та українських вчених,
таких як М. Артур, Б. Басс, Т.В. Бендас, У. Бенніс, К. Бланчхард, Р. Блейк,
Е. Богардуса, Р. Бояціс, В. Врум, Е. Боргатт, Ф.А. Вудз, Ф. Гальтон, А. Голдіер,
Д. Голман, І. Грищенко, Дж. Джермейер, Т. Джонсон, С. Дроттер, Ф. Йеттон,
Т. Карлейль, С. Керр, Ч. Кім, С. Клубек, С. Косс, К. Кешман, Р. Лайкерт,
К. Левін, Дж. Ліпман-Брюм, А. Лоутон, Д. Майерс, Р. Манн, Д. МакГрегор,
Н. Макіавеллі, Р. Мауборн, Т. Мітчел, Дж. Моутон, Ф. Ніцше, Дж. Ноел, Е.
Роуз, Г. Стайс, Ф. Стендфорда, Д. Стінсон, Р. Стогдилл, Р. Танненбаум, Н. Тічи,
Ф. Тромпенаарс, Ф. Фідлер, Р. Фішер, Р. Хауз, Р. Хозе, П. Херші, М. Херманн,
Т. Хілтон, Ч. Хемпден-Тернер, Р. Чаран, Р. Чапмен, Б. Шамір, А. Шарп, У.
Шмідт, А. Вігген, А. Яго і ін. Українські вчені М. Беляцкий, М. Виноградський,
А. Гірник, С. Калашникова, П. Лазоновській, С. Нестуля та А. Нестуля,
Н. Таранавська, Ф. Хміль та ін. Зробили відчутний внесок в розвиток теорій
лідерства. Однак ряд проблем пов'язаних з дослідженням крос-культурних
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аспектів лідерства при управлінні персоналом розглянуті ще не в повному
обсязі.
Результати аналізу генезису теорій лідерства свідчать, що при
дослідженні та аналізі сутності лідерства завжди необхідно враховувати
статичну і процесну складові феномена «лідерства», і всі аспекти даного
поняття. Дослідженням встановлено, що наявність крос-культурних навичок і
вміння здійснювати комунікації з представниками інших національних культур
є необхідними характеристиками лідера, який є керівником на підприємстві, що
функціонує в умовах міжнародного бізнесу, і персонал якого взаємодіє з
представниками інших національних культур. Детальний аналіз кроскультурного аспекту лідерства можна узагальнити в наступних положеннях.
По-перше, Н. Тодорова [9, с. 186] зазначає, що на підприємствах, які
функціонують в умовах різних національних культур, переваги щодо вибору
стилю лідерства залежать від особливостей національної культури. Так,
демократичний стиль є найбільш віддається перевага керівниками, при цьому
деяким підлеглим не подобається необхідність брати участь в ухваленні всіх
видів рішень. Також існують певні крос-культурні відмінності в реакції на цей
стиль лідерства представниками різних національних культур. У культурах зі
значною дистанцією влади (відповідно до класифікації культур Г. Хофстеде
[11]), демократичний (партисипативний) стиль лідерства сприймається як
некомпетентність керівництва, для таких культур більш характерно
авторитарний і патерналістський стилі лідерства, в той час як в культурах з
незначною дистанцією влади перевага віддається демократичному
(партисипативному) стилю лідерства.
По-друге, Р. Гріффін і М. Пастей [1, с. 761] зазначають, що лідерство - це
один з найважливіших поведінкових і міжособистісних аспектів діяльності
міжнародних компаній. Сучасні теорії лідерства визнають, що лідер не може
добитися успіху, дотримуючись однієї і тієї ж моделі поведінки при будь-яких
обставинах. Замість цього лідер повинен уважно оцінити ситуацію, в якій
опинилася компанія, і виробити ту чи іншу лінію поведінки з урахуванням
сформованих умов. До числа найбільш поширених ситуаційних чинників, під
впливом яких формується поведінка лідера, належать наступні: індивідуальні
відмінності між підлеглими; характеристики групи, організації і лідера;
готовність підлеглих розділити цілі, поставлені перед ними лідером. Очевидно,
що культурні фактори впливають на поведінку лідера, що зазначено в [1, с.
763].
По-третє, процеси глобалізації бізнесу привели до необхідності вивчення
феномена лідерства з точки зору крос-культурного менеджменту. Культура
кожної країни має свої провідні цінності, які обумовлюють поведінку носіїв
цих цінностей, тому лідерство в кожній країні несе свою культурну
обґрунтованість і різне розуміння сутності влади та ієрархії в керівництві.
Для визначення рівня розвитку лідерства в компаніях з урахуванням кроснаціональних особливостей використана типологія рівнів Джона Максвелла
[10], згідно з якою виділяється п'ять рівнів лідерства. На основі неї проведено
експертне оцінювання з використанням заочного анкетування. В анкетуванні
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взяли участь представники країн, які мають найбільшу питому вагу в структурі
трудових мігрантів в Монголії: Китай (35,4% всіх іноземних робітників),
Північна Корея (23%), Росія (8, 3%), Південна Корея (6,7%), США (4,2%),
В'єтнам (3,4%), Казахстан (1,2%) [3], а також Індія, Україна (для максимально
повного охоплення всім моделей лідерства) і Європейські країни з розвиненою
системою лідерства - Швеція, Фінляндія. Експертами виступили працівники
нижчої, середньої та вищої ланки управління в компаніях цих країн. Результати
анкетування представлено в таблиці 1.
Таблица 1.
Узагальнення варіації рівнів лідерства в компаніях за країнами
Країна
В’етнам
Північна Корея
Індія
Казахстан
Монголія
Україна
Китай
Швеція
Південна Корея
США
Фінляндія

Удельный вес компаний по уровням
развития лидерства*, %
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
87
11
2
0
0
94
6
0
0
0
12
77
11
0
0
28
71
1
0
0
5
26
69
0
0
1
26
73
0
0
1
14
84
1
0
0
0
0
91
9
0
0
16
82
2
0
0
2
28
70
0
0
1
13
86

Преимущественный
уровень лидерства
1-й
1-й
2-й
2-й
3-й
3-й
3-й
4-й
4-й
5-й
5-й

Оскільки найбільш поширеною теорією лідерства є теорія К. Левіна [2],
згідно з якою виділяється три стилі лідерства: авторитарний (А),
демократичний (Д) і ліберальний (Л). Така ж типологизация стилів лідерства
зустрічається в джерелах [4-8]. Але для більш докладного і точного визначення
ефективного стилю лідерства для побудови матриці крім цих базових стилів (А,
Д, Л) використано і суміжні: авторитарно-демократичний (А-Д) і ліберальнодемократичний (Л-Д). На основі розглянутих критеріїв і стилів лідерства
розроблена матриця визначення ефективного стилю лідерства компанії,
наведена на рис. 2.
Запропонована матриця дозволяє визначити ефективні стилі лідерства в
компанії в залежності від рівня розвитку компанії і персоналу, від кроснаціональних особливостей країни. Для визначення фактичного стилю
керівництва в компанії пропонується використовувати методику визначення
стилю керівництва трудовим колективом В. П. Захарова та А. Л. Журавльова
[12]. У разі виявлення дисонансу між фактичним і ефективним стилями
лідерства розробляється комплекс заходів щодо переходу з фактичного стану в
бажаний.
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Рис. 2. Матриця визначення еффективного стиля лідерства компанії
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Розуміння сучасних економічних процесів немислиме без усвідомлення
впливу провідних тенденцій сучасної епохи. Серед цих тенденцій важливе
місце займає цифровізація (диджиталізація) економіки та всіх інших сфер
життя, що не можна не помітити в сучасних умовах, і, на що звертає увагу і
уряд країни, затвердивши «Концепцію розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018–2020 роки» та план заходів щодо її реалізації,
адже зміни в життєдіяльності потребують державного втручання. Незважаючи
на те, що і рівень диджиталізації всіх сфер життя нашої країни відстає від
інших держав світу (частка цифрової економіки в Україні складає 2% і не є
вагомим секторм виробництва товарів та послуг [1, c.51], і в теоретичному
плані витоки цього поняття ще не достатньо визначені, увага науковців та
практиків до питань диджиталізавції є надзвичайно своєчасною, адже розвиток
цифрових технологій відбувається високими темпами і потрібно робити все,
щоб не опинитись на узбіччі цивілізаційного прогресу. В урядовій Концепції
справедливо зазначено, що цифровізація є визнаним механізмом економічного
зростання завдяки здатності технологій позитивно впливати на ефективність,
результативність, вартість та якість економічної, громадської та особистої
діяльності [2].
Проникнення
цифрової економіки у всі види діяльності змушує
змінюватись і бізнесу в цілому, і окремим напрямам його діяльності, адже це
вигідно. Прикладами підприємств, що символізують собою цифрову економіку,
можна назвати 9 компаній, які, використовуючи інформаційні технології
генерують 90% свого доходу та прибутку. Йдеться про Apple, Google, Facebook,
Amazon, Microsoft і чотири китайських цифрових гіганти: Baidu, Alibaba,
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JD.com and Tencent. Всього обсяг цифрової економіки в світі оцінюють у три
трильйони доларів [3, c.287]. Тобто, компанії з найбільшою капіталізацією у
світі уже давно перейшли на цифрову економіку, що спричинило значне
підвищення ефективності їхньої роботи.
Частка інформаційної економіки в світовій сьогодні оцінюється в 20% [4].
Незважаючи на те, що спостерігається тенденція зростання цифрової
економіки, особливістю сучасного економічного розвитку є переплетення
традиційної економіки та інформаційної. Що стосується маркетингу, виникає
питання, чи маркетинг стає зовсім іншим, цифровим, чи традиційний маркетинг
починає використовувати нові інструменти.
Новимим трендами маркетингу 2019 року спеціалізовані компанії [5], які
відстежують зміни в суспільстві та в поведінці споживачів, виділяють:
зростання використання споживачами мобільних пристроіїв (смартфонів,
планшетів), порівнюючи з стаціонарними комп’ютерами в процесі пошуку
інформації про товари та здійснення покупок; використання більш складної
інтернет-аналітики з боку представників малого та середнього бізнесу;
збереження уваги споживачів до контенту, який буде доносити інформацію про
товари та послуги потенційним клієнтам, підвищуючи поінформованість про
бренди; зростання значення відеореклами для клієнтів; необхідність пошуку
нових способів залучення клієнтів, адже лише SEO та контекстної реклами
сьогодні недостатньо; зростання вартості інтернет-реклами внаслідок зростання
попиту на неї; посилення уваги до оптимізації конверсії, адже з метою кращого
використання бюджету на утримання сайту ефективніше внести зміни на сайті,
щоб підштовхнути покупця швидше здійснити купівлю, ніж приділяти увагу
лише збільшенню відвідуваності сайтів; повніше використання месенджерів та
інших програм для прискорення процесу отримання продукту споживачем.
Аналіз сучасних тенденцій в розвитку маркетингу на наш погляд
дозволяє зробити висновок, що відбуваються не стільки сутнісні зміни в
маркетингу, скільки змінюються інструменти маркетингу, які відкривають
перед підприємствами нові можливості для кращого виконання всіх функцій
маркетингу. Вивчення ринку, поведінки споживачів здійснюються новими
інструментами, які виникли завдяки сучасним інформаційним технологіям.
Наприклад, Google Analytics, як безкоштовний сервіс, що надається Google для
отримання детальної статистики відвідування веб-сайтів дозволяє точніше і
повніше вивчити поведінку споживачів, визначити, чому вони віддають
переваги. Бізнес в результаті отримує точніше уявлення про особливості їхньої
поведінки і прийняти більш обґрунтоване рішення про те, як найкращим чином
розподілити бюджети за каналами збуту, тактиками та кампаніями проведення
рекламних заходів.
Важливим поняттям сучасного маркетингу є контент - статті,
інфографіка, фото, відео, які доносять потрібну інформацію від виробника, чи
продавця різними способами, через блог компанії, сторінки в соціальних
мережах, e-mail-розсилка, відеоканал на YouTube. Це все сучасні канали
комунікацій, які повинні бути якісними, як і інші, традиційні елементи
інформаційного забезпечення ринкової успішності компаній (виставки, реклама
132

на транспорті, вулична реклама, івент-заходи і т.ін.). Вимоги до всіх способів
комунікацій однакові: якість, унікальність та повнота відповіді на запити
користувачів.
Таким чином, в результаті зміни технічної та технологічної основи
виробництва та інформатизації суспільного життя розширились можливості
створення нових товарів та послуг, можливості кращого розуміння поведінки
споживачів і більш швидкого реагування на нові запити і потреби окремих їх
сегментів, що підвищує ефективність маркетингу завдяки кращим можливостям
використання як традиційних інструментів маркетингу так і нових, але сутність
маркетингу як філософії бізнесу, що спрямована на підвищення ефективності за
рахунок більш повного задоволення потреб споживачів не змінилась. Проте,
якщо вважати, що формування цифрової економіки, освоєння Інтернету, яке
розпочалося з електронної пошти, продовжилось виникненням електронної
комерції (e- commerce), електронних грошей (e-cash), електронного банкінгу (ebanking), електронного страхування (e-insurance) докорінно змінило відносини
між бізнесом і споживачами, між споживачами – дискусію про сутність
маркетингу варто продовжити.
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Динамічні зміни в економіці, загострення міжнародної конкуренції,
поглиблення міжнародних процесів інвестування, поява нових організаційних
форм співробітництва та партнерства є трендом соціально-економічного
розвитку [1]. Складна політична ситуація в Україні, соціально-економічні
умови функціонування суб’єктів господарської діяльності обумовлюють
застосування нових принципів і методів управління, які дозволять створити
засади для реалізації їх економічних, екологічних, суспільних інтересів.
В той же час, перед бізнесом постають нові виклики, пов’язані з
необхідністю розвитку світоглядних засад щодо забезпечення орієнтації його
діяльності на потреби людей та покращення навколишнього середовища,
поваги до своїх працівників, нульової толерантності до корупції, активного
впровадження інновацій тощо. Тому і не дарма у 2009 році на Міжнародному
економічному форумі Кофі Аннан (Генеральний Секретар ООН (1997-2006))
закликав усіх бізнес лідерів та ООН, ініціювати глобальний договір загальних
цінностей та принципів, що дозволить надати людський облік глобальному
ринку.
Зазначене потребує трансформації існуючих бізнес-моделей до таких, які
сприятимуть досягненню цілей сталого розвитку (ЦСР), оновлення стратегій
розвитку бізнесу та уточнення пріоритетів його діяльності.
Вперше про необхідність переходу до сталого розвитку на глобальному
рівні згадали на конференції з охорони навколишнього середовища у Ріо-деЖанейро в 1992 році. Саме на цій конференції представники понад 170 країн
світу схвалили Декларацію, Рамкову конвенцію із зміни клімату, Конвенцію зі
збереження біорізноманіття та «Порядок денний на ХХІ століття», які заклали
основу для впровадження нової моделі розвитку цивілізації, засновану на
ідеології сталого розвитку.
Наступним кроком у реалізації цієї ідеї стало затвердження Декларації
тисячоліття ООН [2], що містила у собі 8 Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), які
мали б бути досягнуті до 2015 року. Зазначені цілі були спрямовані на
вирішення найбільш критичних для розвитку планети проблем: подолання
крайньої бідності в усіх її проявах – від ліквідації голоду та скорочення дитячої
смертності до забезпечення доступності освіти й медичного обслуговування, а
також на збереження навколишнього середовища та гарантій гендерної
рівності.
Водночас, до сьогодні, проблемними залишилися питання, пов’язані з
подоланням
нерівності,
поліпшенням
навколишнього
середовища,
пом’якшенням соціального напруження в суспільстві, а також зі зменшенням
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конфліктних ситуацій та масштабів їх розповсюдження. Останнє питання
викликало особливе занепокоєння, оскільки кількість конфліктів у світі має
стійку тенденцію до зростання – у 2015 році число насильно переміщених осіб
унаслідок конфліктів у чотири рази перевищило аналогічний показник за 2010
рік [3].
Зокрема, в Україні за останні роки погіршилися деякі показники,
внаслідок тимчасової окупації Криму й територій Донецької та Луганської
областей, а також зниження рівня доходів громадян.
Програма досягнення ЦРТ завершилася у 2015 році. Але ще до її
завершення, 25 вересня 2015 року на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 193
країнами-членами ООН, у тому числі Україною, було схвалено «План дій для
людей, планети та процвітання» до 2030 року та затверджено 17 Цілей сталого
розвитку, до яких входять 169 завдань (рис. 1).

Рисунок 1 - Цілі сталого розвитку для людей, планети та процвітання
Затверджені ООН ЦСР зачіпають широке коло питань життєдіяльності
людини. В тому числі, проблеми боротьби з бідністю населення планети.
Особливу увагу їх вирішенню приділяв Антоніу Гутерріш (Генеральний
Секретар ООН з січня 2017 р.). Він зазначав: «…подолати бідність неможливо
без покоління благополуччя. Для цього необхідно просувати Глобальний
Договір ООН, показуючи переваги корпоративної відповідальності бізнесу».
Всі ЦСР можна виокремити в чотири групи:
1.
дотримання та захист прав людей;
2.
дотримання та захист трудових відносин, а саме: ліквідація всіх
форм примусової праці, повна ліквідація дитячої праці, ліквідація
дискримінації у сфері праці та зайнятості;
3.
захист навколишнього середовища;
4.
протидіяти всім формам корупції.
Як бачимо, всі ЦСР тісно пов’язані між собою та мають інтегрований
характер.
Затверджений ООН Порядок денний до 2030 року «План дій для людей,
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планети та процвітання» [4] поставив перед усіма країнами світу складні та
амбіційні завдання щодо забезпечення сталого розвитку.
Фактично цим планом було визначено стандарти якості життя, які мають
бути забезпечені для всіх людей планети до 2030 року. Цим документом також
було встановлено вимоги до стану навколишнього середовища, умов щодо
розвитку та процвітання особистостей, досягнення соціальної рівноваги в
суспільстві та поставлено завдання щодо створення сприятливого середовища
для розвитку партнерських відносин між країнами й соціальними групами
(бізнес, влада, суспільство).
Однією з характерних рис «Плану дій для людей, планети та
процвітання» є інклюзивність реалізації передбачених ним заходів та глобальне
партнерство в досягненні ЦСР.
Умовно ці завдання можна розділити на дві категорії:
1. завдання щодо досягнення індикаторів ЦСР, які мають бути
встановлені на національному рівні;
2. завдання щодо формування стійких механізмів, застосування яких
дасть змогу забезпечити реалізацію завдань ЦСР на національному та
глобальному рівнях.
Завдання щодо ЦСР відображені в Резолюції ООН «Трансформуємо наш
світ: Порядок денний для сталого розвитку до 2030 року» [4].
Отже, «бізнес – це життєво важливий партнер для досягнення Цілей
сталого розвитку. Компанії можуть долучатись за допомогою своїх основних
видів діяльності, і ми звертаємось до компаній з усього світу з проханням
оцінити їх вплив, поставити перед собою амбітні цілі та повідомляти про
результати відкрито та прозоро», - це висловлювання Пан Кі-Муні
(Генеральний секретар ООН з 2007 по 2016 рр.) чітко дають усвідомлення, що в
суспільстві змінюються орієнтири діяльності бізнесу.
Так, про свою активну позицію щодо виконання ЦСР заявили провідні
українські компанії, які приймали участь у семінарі «Відповідальне
партнерство. Бізнес та Освіта у контексті сталого розвитку» за сприянням
Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, «Мережи
Глобального договору в Україні» та Програми розвитку ООН в Україні (04
жовтня 2019 року, м. Київ).
Зокрема, прикладом позитивно орієнтованих у бізнесі є український
бренд «Yes Straws», націлений на зменшення використання одноразових
пластикових предметів, мінімізацію негативного впливу на довкілля та пошук
інноваційних рішень. Пропонує екологічні трубочки зі стебла рослин жита та
очерету. Маленька дрібничка, що надихає клієнтів на великі зміни. Їх девіз:
«Нехай соломинка Yes Straws стане символом свідомого життя - екологічного у
всіх сенсах».
Український виробник лікарських засобів європейського рівня є АТ
«Фармак». Завдяки якості та інноваціям, «Фармак» з 2010 року є лідером
фармацевтичного ринку України та найбільшим експортером лікарських
засобів та переможцем у Farmak Challenge - 2019. Проекти у сфері сталого
розвитку спрямовані на покращення якості життя людей, пропаганду здорового
136

способу життя, підвищення рівня екологічної культури, безпеку праці,
підтримку соціальної активності та волонтерства.
Звіт зі сталого розвитку представила система компаній «Coca-Cola» в
Україні. Орієнтації на: інвестиції у роздільне збирання відходів та потужність
нової лінії з виробництва продукції у ПЕТ- пляшках, збільшення робочих місць,
внесок у галузь становить 12% вартості українського експорту безалкогольних
напоїв, вод та соків, тощо.
Отже, важливим є мобілізація глобального руху стійких компаній і
стейкхолдерів, для створення миру, який ми бажаємо бачити через декілька
десятьоліть… Важливо, щоб бізнес сприяв сталому розвитку, шляхом
мінімізації негативних впливів і максимізації позитивних впливів на людей та
планету зокрема. Сподіваємося, що кожен може показати, що кожен може діяти
сьогодні, щоб створити кращий світ разом завтра.
Список використаних джерел
1. Компанець К.А. Організаційно-економічне обґрунтування принципів
та методів управління підприємством (на прикладі туристичних організацій):
дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04. К., 2015. 235 с.
2. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций,
принятая резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000
года. –http://www.un.org/ru/ documents/ decl_conv/declarations/ summitdecl.shtml
3. Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год. – Нью- Йорк: ООН,
2015. – http://www.un.org/ru/millenniumgoals/ mdgreport2015.pdf
4. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 –
A/RES/70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development. – http://www.un.org/en/ development /desa/ population/
migration/generalassembly/ docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
Лозова О.В.
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна
Шевченко В.В.
магістрант кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна
УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Творчість кожного індивіда активізує інноваційну діяльність вітчизняних
підприємств в цілому і завдяки закону синергії перетворюються на креативний
потенціал персоналу, який здатний наситити ринок новими ідеями та
підвищити ділову активність компанії. Саме така взаємодія: творчість індивіда
– креативний потенціал підприємства – інноваційна політика держави, і
відповідає ринковій економіці, тому що нововведення, надають конкурентні
переваги, а креатив - це творчий розвито особистості, що впливає на зростання
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ефективності праці персоналу, який думає нетрадиційним шляхом, і має
прагнення до самоактуалізації.
Креативний потенціал розглядається як особистісна здатність залишатися
в творчому тоні, здатність реалізувати свій потенціал творчої особистості в
професійному середовищі та отримання ділових результатів від творчості.
Щодо підприємств, то ефективна творча діяльність є обов'язковою складовою
креативного потенціалу, яка охоплює всі етапи інновацій та їх реалізації, тобто
досягнення бізнесом бажаних результатів. Затримка часу є важливою
проблемою, щодо швидкості перетворення ідей, а тому мотиваційні важелі
повинні бути обрані на кожен етап життєвого циклу інновацій.
Таким чином, наступними об'єктивними причинами, які впливають на
розвиток креативного потенціалу персоналу на базі підприємства є такими:
по-перше, це еволюційна вимога часу, що підсилює інновації у всіх
сферах;
по-друге, це прогрес, який по суті є відображанням розвитку як
особистості, так і підприємства;
по-третє, це новий інструмент, який збільшує адаптаційну здатність
підприємства та персоналу;
по-четверте, це конкурентна перевага - принципово іншого характеру;
по-п’яте, інформаційне та інтелектуальне суспільство є результатом
креативної діяльності, серед усіх інших чинники, які відповідно стимулюють
творчість.
Інформаційне та інтелектуальне суспільство значно змінює суть роботи,
додаючи креативну складову до неї. З'являються нові професії, які вимагають
творчості; нові стосунки між людьми і з факторами виробництва; нові
організаційні структури, практики управління тощо.
Ефективне управління процесу розвитку креативності персоналу
підприємства передбачає врахування кожного з компонентів креативних
ресурсів працівника, пов’язаних з умовами внутрішньо-організаційного
середовища, когнітивними, особистісними, мотиваційними особливостями
людини. При розробленні ефективної моделі мотивації працівників креативної
праці необхідно вирішити декілька ключових завдань:
- розробити й реалізувати механізм оцінки внеску кожного працівника в
розроблення креативних продуктів з метою виявлення ключових
співробітників, креативні ідеї яких впливають на створення інновації;
- побудувати рейтинг найбільш креативних працівників;
- розробити механізм використання матеріальних і нематеріальних
методів стимулювання працівників за креативну працю.
Таким чином, креативний потенціал - це вже не окрема складова, яка
набуває широкого поширення при одночасному використанні сучасної
інформації та комп'ютерних технологій, та спрощує реалізацію інноваційних
ідей і веде їх до комерційного ефекту.
Отже, розвиток культу креативної творчості – це пріоритет менеджерів.
Вони повинні ефективно використовувати цей мотиваційний механізм,
пам’ятаючи про те, що мотивація залежить від типу організаційної культури,
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стиль управління та власні погляди менеджерів на лідерство. Наприклад,
авторитарний стиль управління не стимулює виникнення творчого лідера. Цей
тип управління є бюрократичним в Україні, а його природа передбачає чітке
дотримання правил, формалізацію функцій персоналу.
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Закордонний досвід ведення бізнесу показує, що в умовах
швидкозмінного середовища існування підприємства, дієвим та найбільш
ефективним інструментом щодо забезпечення його ефективної діяльності є
система фінансової безпеки. За своєю сутністю вона являється сукупністю
організованих та спеціально підібраних для певного суб’єкта господарювання
методів, задач, інструментів та цілей, що мають на меті сприяння стабільній
фінансовій роботі підприємства в коротко- і довгостроковому періодах та діють
згідно обраної стратегії діяльності, забезпечуючи швидке та адекватне
реагування економічного агента на зовнішні та внутрішні подразники, що
можуть негативно вплинути на його подальше функціонування.
Виходячи з твердження даної дефініції можна сказати, що правильно
підібрані та потім ретельно впроваджені елементи системи будуть сприяти
прибутковій діяльності підприємства, а також забезпечать побудову
ефективного механізму управління на ньому. Проте через відсутність
практичного досвіду імплементації даної систему у роботу вітчизняних
підприємств, досить часто виникають проблеми з практичними аспектами її
використання.
В даному випадку бенчмаркінг стає єдиним можливим варіантом
легального отримання інформації щодо впровадження системи фінансової
безпеки в діяльність суб’єкта господарювання.
Дослідження показали, що під бенчмаркінгом вітчизняні та закордонні
науковці розуміють аналіз особливостей управління підприємством, що
являться лідером галузі, з виокремленням певних інноваційних та ефективних
методів, які можливо використати в господарському механізмі власного
підприємства для отримання зростання його конкурентної позиції, досягнення
реалізації всіх фінансових інтересів та інше.
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Тобто можна зробити висновок, що науковці визначають стратегічну
важливість та необхідність застосування бенчмаркінгу для забезпечення
вітчизняними підприємства високого рівня роботи та отримання додаткових
конкурентних переваг не лише на макрорівні, а й на макрорівні. При цьому, він
може застосовуватися не лише для аналізу конкурентів підприємства, а й для
дослідження особливостей ведення бізнесу лідерами інших галузей та секторів
економіки для отримання можливості виявити ефективні методи управління
економічним агентом.
Отже, на наше переконання, під бенчмаркінгом варто розуміти процес
пошуку ефективних та дієвих методів управління конкурентів та підприємств з
суміжних секторів економіки для формування еталонної моделі управління
підприємством з забезпеченням росту конкурентоспроможності та отримання
додаткових конкурентних переваг.
У науковій літературі виділяють декілька видів бенчмаркінгу, що
стосується саме фінансової складової діяльності підприємства: стратегічний
внутрішній; зовнішній; конкурентний; функціональний; асоціативний [1].
На наше думку, до даного переліку варто додати «безпековий
бенчмаркінг», метою якого буде дослідження особливостей забезпечення
фінансової, інформаційної та інших видів безпеки на підприємствахконкурентах для забезпечення постійного вдосконалення впровадженої системи
фінансової безпеки(Рис.1).
Бенчмаркінг

стратегічний

внутрішній

функціональний

зовнішній
конкурентний

асоціативний
безпековий

Рис. 1. Класифікація видів бенчмаркінгу в діяльності підприємства
Джерело: сформовано та доповнено автором

Необхідність введення даного виду бенчмаркінгу обумовлюється його
відмінністю від інших видів та деякими специфічними характеристиками. Так,
оскільки забезпечення безпечного стану діяльності підприємства можливе в
багатьох сферах, що пояснюється переліком функціональних складових
фінансової безпеки та, власне, економічної безпеки, до їх переліку ще варто
додати безпеку бізнесу, в контексті забезпечення збереження майна
підприємства, то безпековий вид бенчмаркінгу являється досить глибоким та
необхідним для забезпечення швидкого коригування системи фінансової
безпеки підприємства. Безпековий бенчмаркінг є необхідним елементом для
скорочення витрат та зменшення необхідного фінансового забезпечення
впровадження системи фінансової безпеки на підприємстві. Його мета полягає
в забезпеченні плідної співпраці двох чи більше підприємств (у вигляді
бенчмаркінгового альянсу) для створення дієвої сукупності основотворчих
елементів системи фінансової безпеки для використання їх в подальшому на
власному підприємстві.
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Процес безпекового бенчмаркінгу має пройти декілька етапів для
отримання ефективного результату дослідження (рис. 2).
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Рис. 2. Алгоритм процесу застосування без пекового бенчмаркінгу в управлінні
фінансовою безпекою суб’єкта господарювання
Джерело: розроблено автором на основі [2-5]

Дана послідовність та необхідність певних етапів пояснюється
складністю та об’ємністю робіт, які мають бути виконані для отримання
реальних результатів щодо подальшого впровадження їх у власну роботу.
Таким чином, в результаті нашого дослідження ми можемо зробити
висновок, що бенчмаркінг є дієвим інструментом маркетингового дослідження,
що має на меті виявленні передового досвіду управління досліджуваними
об’єктами на підприємствах-партнерах для адаптації їх у власну діяльність з
метою забезпечення подальшого фінансового зростання та росту.
Використання даного виду легальної конкурентної розвідки на
вітчизняних підприємствах буде створювати додаткові конкурентні переваги, а
застосування світового досвіду щодо вирішення визначених проблем,
допоможе вийти підприємству на нові міжнародні ринки збуту та реалізації
власної продукції.
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У розбудові цифрової інфраструктури держави важлива роль належить
стратегічному управлінню підприємством, що визначається ефективним
використанням наявних всіх видів ресурсів виробництва. Відповідно до
Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку
цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження
плану заходів щодо її реалізації» від 17.01.2018 №67-р [1]. Сучасні реалії
функціонування цифрової економічної системи України характеризуються
стимулюванням внутрішнього ринку виробництва у впровадженні та
використанні цифрових технологій, ключовим ресурсом якої є дані, що
генеруються та забезпечують електронно-комунікаційну взаємодію між
суб’єктами цифрових економічних відносин. «Цифровізація» бізнесу та
промисловості – ядро «цифрової» економіки та головний чинник зростання, у
тому числі і «цифрової» індустрії. «Цифрові» технології необхідні для
зростання ефективності української промисловості, а в деяких секторах вони
стають основою продуктових та виробничих стратегій. Їх перетворююча сила
змінює традиційні моделі бізнесу, виробничі ланцюжки та обумовлює появу
нових продуктів та інновацій [ 2 , c.39].
Ідея «цифрової економіки» походить від концепції, відомої ще з 1960-х р.:
спочатку це була теорія Деніела Белла про «інформаційну економіку», пізніше
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трансформована у поняття «мережеве суспільство» або «мережева економіка»
Мануеля Кастеллза [3]. Варто зауважити, що серед науковців і практиків не
існує єдиного підходу до визначення поняття цифрової економіки. У
класичному розумінні «цифрова економіка» – це діяльність, в якій ключовими
факторами (засобами)виробництва є цифрові дані та їх використання, що
дозволяє суттєво збільшити ефективність / продуктивність у різних видах
економічної діяльності. Також «цифровою економікою» називають економіку,
котра застосовує цифрові технології та сервіси[4].
Як показує практика економічного закону ринкової системи, застосування
цифрових технологій є дієвим інструментом у боротьбі за найбільш вигідні
умови виробництва й реалізації товарів за отримання максимального прибутку,
що формують передумови для нових конкурентних якостей і переваг.
Цифровій економіці притаманні процеси прискорення обміну інформацією,
глобалізації та інтернаціоналізації, що виступає каталізатором загострення
конкурентної боротьби на ринках.
М. Портер, відомий класик теорії економічної конкуренції, зокрема
конкуренції на міжнародних ринках, довів, що успіхи країн з багатою
експортною складовою зумовлені сучасними конкурентними перевагами фірм,
які ґрунтуються на постійно здійснюваних інноваціях та оновленні технологій.
У своїй теорії М. Портер виділив чотири детермінанти («ромб національних
переваг») – складові успіху, які визначають стан середовища, всередині якого
формуються конкурентні переваги галузей і фірм, а саме: 1) Параметри
факторів виробництва. Це насамперед фактори, пов’язані з науково-технічним
прогресом, – інформаційна, наукова і технічна забезпеченість та стан ринкової,
виробничої і соціальної інфраструктури, а також, крім того, традиційні фактори
виробництва – праця, земля, капітал, підприємницька активність ; 2) Стратегія
фірми. Вона має відповідати становищу фірми у галузі і стану ринку.
Правильно обрана стратегія передбачає формування прогресивної бізнесструктури, заснованої на ефективному менеджменті.3) Параметри попиту. Це
насамперед місткість ринку, його динаміка, диференціація, рівень вимог
покупців до якості товару; 4) Споріднені і підтримуючі галузі. Вони
забезпечують експортні галузі необхідними матеріалами, комплектуючими
виробами, інформацією. Це єдність взаємопов’язаних галузей – кластер [5,c.77 79].
Конкурентні переваги створюються унікальними матеріальними та
нематеріальними активами, котрими володіє підприємство, тими стратегічно
важливими для даного бізнесу сферами діяльності, котрі дозволяють
перемагати в конкурентній боротьбі. Основою конкурентних переваг, таким
чином, є унікальні активи підприємства чи особлива компетентність в сферах
діяльності, важливих для даного бізнесу. Конкурентні переваги, як правило,
реалізуються на рівні стратегічних одиниць бізнесу та є основою ділової
(конкурентної) стратегії підприємства. При розробці стратегії конкуренції
необхідно, з однієї сторони, мати чітке уявлення про сильні та слабкі сторони
діяльності підприємства, його позицію на ринку, а, з іншої сторони, розуміти
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структуру національної економіки в цілому та структуру галузі, в котрій
працює підприємство [6].
Можливості забезпечення конкурентних переваг залежать від низки
факторів:
− відмінна якість, що являє собою підвищену цінність для покупців або за
рахунок зменшення їх затрат, або за рахунок підвищення ефективності
продукції для задоволення потреб споживачів;
− ключові компетенції – особливий навик чи технологія, що створюють
унікальну цінність для споживачів;
− поява нових технологій;
− нові запити покупців чи ті запити, що змінилися;
− поява нового сегмента галузі за рахунок освоєння нової продукції;
− зміна вартості чи видів компонентів виробництва;
− зміна державного регулювання в таких напрямах, як стандарти, охорона
навколишнього середовища;
− швидкість створення та реалізації інновацій;
− здатність відмовитися від існуючої конкурентної переваги на користь
формування нової, більш ефективної;
− удосконалення власного виробництва;
− ефективне використання всіх видів ресурсів та їх оптимальне
структурне співвідношення [7].
Зазначене потребує окремого підходу до визначення конкурентних
переваг підприємства в умовах цифрової економіки. «Цифрові конкурентні
переваги» – це інтерпретації застосування цифрової технології в процесі
діяльності е-бізнесу, що забезпечує суб’єкту цифрових економічних відносин
перевагу над конкурентами. Формування конкурентних переваг в сучасних
умовах трансформується в завдання адаптації системи управління до змін
конкурентного середовища, що дозволяє швидко і точно визначати напрями
підвищення конкурентоспроможності. За умов динамічного зовнішнього
середовища необхідним є формування відповідного підходу до управління
підприємством, що не тільки забезпечував би сам процес адаптації, а й
створював умови для ефективного функціонування на постійній основі [8, с.
103].
Механізм управління конкурентними перевагами підприємства в умовах
цифрової економіки слід розглядати як складову частину загальної системи
управління, яка забезпечує вплив на внутрішні та зовнішні фактори, від яких
залежить результативність організації. На нашу думку, цифрова конкурентна
перевага підприємства має відповідати наступним критеріям, таким як:
надійність,
якість,
достовірність,
швидкість,
кібербезпечність
та
клієнтоорієнтованість. Забезпечення визначених критеріїв виступає у якості
мотивів щодо розвитку е-бізнесу у відповідності до потреб суб’єктів цифрової
економіки. Саме завдяки формуванню дієвого механізму управління
конкурентними перевагами підприємств в умовах цифрової економіки буде
створено підґрунтя щодо прискорення розбудови цифрової інфраструктури.
Цифрове економічне зростання України сприятиме прискоренню формації
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позитивного іміджу та підвищенню інвестиційної привабливості серед країн
світової економіки.
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На сучасному етапі промислові підприємства різних видів господарської
діяльності функціонують у вкрай динамічних, нестабільних та важко
прогнозованих умовах, що зумовлені наявністю значної кількості кризових
проявів, загостренням конкурентної боротьби, посиленням глобалізаційних
процесів, виникненням кардинально нових тенденцій розвитку економічних
систем. У таких умовах конкурентоспроможність промислових підприємств
залежить від здатності формування ефективних систем антикризового
управління, які дозволяють прогнозувати, попереджати та грамотно протидіяти
кризовим проявам, з урахуванням як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів
їх виникнення. Важливою умовою їх формування є належна оцінка стану
існуючих систем антикризового управління на промислових підприємствах.
З метою оцінки сучасного стану антикризового управління діяльністю
промислових підприємств проведене маркетингове дослідження у формі
соціологічного опитування керівників і спеціалістів досліджуваної вибірки
промислових підприємств цементної галузі України. Вибір саме цієї галузі для
дослідження проблематики обумовлений тим, що вона є однією з
найважливіших складових, які, за визначенням ООН, характеризують рівень
розвитку країни. Промислові підприємства цементної галузі є не лише
важливим компонентом національної економіки, а й потужним джерелом
економічного зростання як галузі, так і держави в цілому. При цьому
специфікою цементної галузі в Україні є домінування іноземного капіталу у
структурі власності промислових підприємств. Так, Криворізький і
Кам’янський цементні заводи належать німецькій корпорації HeidelbergCement
(частка на ринку згідно розрахунків – 12,49 %); ПАТ «Подільський цемент»,
ПрАТ «Миколаївцемент» та ТОВ «Цемент» – належать ірландському холдингу
Cement Roadstone Holdings (частка на ринку – 22,8 %); ПрАТ «ЄвроцементУкраїна» – належить російському промисловому холдингу «Євроцемент груп»
(частка на ринку – 8,94 %), володіє найбільшими виробничими потужностями
серед заводів в Україні –4050 тис. т цементу в рік; філії ПрАТ «Дікергофф
Цемент Україна» «Волинь-Цемент» і «Південьцемент» – належать німецькій
компанії Dyckerhoff (частка на ринку – 19,4 %), що, в свою чергу, входить до
складу
італійського
конгломерату
BuzziUnicem;
ПрАТ
«ІваноФранківськцемент» – належить швейцарській компанії CemInWest SA, було
найбільшим підприємством за обсягом виробництва в 2018 р. – 3073,9 тис. т
цементу (частка на ринку – 33,48 %); ПП «Київ-Ресурс» – українська компанія
(частка на ринку – 2,1 %) [5].Проте навіть іноземні інвестиції у функціонування
і розвиток цементного виробництва не призвели до його масового оновлення та
суттєвого покращення показників функціонування промислових підприємств.
Незалежно від розмірів, промислові підприємства цементної галузі все
частіше стикаються з факторами прояву кризових явищ, ключовими з яких
визначаємо наступні: посилення конкуренції з міжнародними виробниками
цементних виробів, «недобросовісна» внутрішня конкуренція, нестабільність
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роботи постачальників ресурсів, порушення логістики поставок готових
виробів, значна енергоємність виробництва, непостійність попиту на продукцію
підприємств через непрогнозованість будівництва в країні та ін.
Підтвердженням цього є значний рівень збитковості промислових підприємств
(у 2015 р. 100 % від загальної кількості вітчизняних підприємств галузі були
збитковими, у 2016 р. – 83 %, у 2017 р. – 67 %, у 2018 р. – 33 % підприємств,
серед яких одні з найбільших ПрАТ «Хайдельбергцемент Україна» та ПАТ
«Подільський цемент»)[5]. І, не дивлячись на те, що частка збиткових
підприємств зменшилася зі 100 % у 2015 р. до 33 % у 2018 р., сума збитків
перевищує розмір чистого прибутку по галузі майже в 3 рази. Це свідчить про
необхідність формування (удосконалення) на підприємствах галузі системи
антикризового управління, що потребує оцінки сучасного її стану.
Основним завданням дослідження є з’ясування реального стану справ
щодо існуючих систем управління на промислових підприємствах, з метою
формування інструментарію для розробки механізму антикризового управління
їх діяльністю. Результати проведеного дослідження свідчать, що проблеми
існування кризових проявів, що є істотними та чинять вагомий негативний
вплив на функціонування підприємств, є характерними для абсолютної
більшості підприємств цементної галузі. Так, зокрема, про це зазначили у своїх
відповідях 88,2 % респондентів, які брали участь в опитуванні. При цьому лише
5,4 % експертів обрали з-поміж альтернатив варіанти відповідей «однозначно
ні» та «швидше ні, ніж так». Таким чином, зазначене ще раз підкреслює
важливість й практичну спрямованість досліджень у напрямку оцінки стану
системи антикризового управління діяльністю промислових підприємств.
За результатами проведеного опитування з’ясовано і те, що основні
причини виникнення кризових проявів, що є предметом антикризового
управління, на вітчизняних підприємствах лежать у площині їх зовнішнього
середовища. Так, найбільш часто експерти серед таких некерованих за
ступенем управлінського впливу причин називають непередбаченість ринку,
невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань стейкхолдерами,
відсутність суттєвої підтримки з боку органів державної влади, захоплення
ринку іноземними товаровиробниками та поведінку конкурентів (рис. 1).
Такий результат опитування підтверджує особливості цементної галузі та
фактори, що зумовлюють кризові прояви у діяльності підприємств (висока
частка імпорту при недозавантаженні виробничих потужностей вітчизняних
підприємств (рівень використання потужностей підприємств у 2018 р. становив
49,3 %), значна залежність підприємств від співпраці зі стейкхолдерами
(ключова проблема – порушення логістики поставок сировини та готових
виробів «Укрзалізницею»), відсутність суттєвої підтримки з боку органів
державної влади в забезпеченні захисту вітчизняних товаровиробників від
фальсифікату, в сприянні збуту на ринку продукції вітчизняних підприємств [4,
с. 778].
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Рис. 1. Зовнішні (некеровані) фактори, що спричинюють кризові прояви у
діяльності промислових підприємств цементної галузі України (за відповідями
респондентів)
Джерело: власні дослідження

Серед внутрішніх (керованих) причин виникнення кризових проявів
найбільш вагомими, на думку респондентів, є застарілість виробничої бази та
технологій, неконкурентна собівартість, в тому числі значні матеріальні та
енерговитрати, відтік та нестача кваліфікованих кадрів, відсутність ефективних
методів фінансового аналізу та діагностики кризи. Менша частина експертів
виділила серед внутрішніх причин кризи проблеми управлінського характеру, а
саме відсутність гнучкості, мобільності, оперативності у прийнятті
управлінських рішень, неефективну систему комунікацій, помилки та/чи
некомпетентність учасників керованої підсистеми управління (рис. 2). Така
позиція менеджменту вітчизняних підприємств багато в чому суперечить
позиції західного топ-менеджменту, який причини кризових проявів вбачає,
здебільшого, серед власних внутрішніх змінних підприємств [1, с. 697]. Відтак,
можна зробити висновок про небажання чи неготовність керівництва
промислових підприємств брати на себе відповідальність за ухвалені
неефективні управлінські рішення.
Результати проведеного опитування дали змогу зробити висновок про те,
що кризові прояви найчастіше виникають у збутовій політиці промислових
підприємств (про це зазначили 34,5 % респондентів) та у сфері постачання (28,9
%), фінансування діяльності (23,9 %). Таким чином, підприємства цементної
галузі першочергово потребують вдосконалення механізму антикризового
управління саме у цих трьох напрямках. Значно меншою мірою кризові прояви
характерні для процесів формування та реалізації цінової політики, товарної
політики, комунікаційної політики, при мотивуванні персоналу, здійсненні
фінансового та управлінського обліку.
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Рис. 2. Внутрішні (керовані) фактори, що спричинюють кризові прояви у
діяльності промислових підприємств цементної галузі України (за відповідями
респондентів)
Джерело: власні дослідження

Респондентів опитували також на предмет дій керівництва у випадку
виникнення кризових ситуацій. Згідно з отриманими результатами 52,3 %
експертів зазначили серед антикризових заходів, що реалізуються на їхніх
підприємствах, оптимізування витрат. Водночас, менша частина експертів
вказала на пошук нових ринків збуту продукції (15,1 %), оптимізацію
організаційної структури управління (13,4 %), удосконалення товарної політики
(12,1 %) та збутової політики (11,4 %). Такі результати дослідження є
свідченням того, що менеджмент промислових підприємств частіше займає
пасивну позицію, спрямовуючи свої зусилля при виникненні кризових ситуацій
на економію витрат. Частка керівників, що в кризових ситуаціях займають
проактивну позицію, є значно меншою. Зазначена проблема посилюється ще й
тому, що на промислових підприємствах не завжди ґрунтовно аналізують
ринок, враховують поведінку конкурентів, а також здійснюють відповідне
позиціонування у бізнес-середовищі з урахуванням поведінки всіх
стейкхолдерів. Як наслідок, будь які кардинальні зміни у внутрішньому та/чи
зовнішньому середовищі стають здебільшого загрозою для підприємств, а не
можливістю для подальшого розвитку [2, с. 154].
Наведені результати відображають так звану витратну спрямованість
підприємницької діяльності в Україні. Доволі низькою є частка відповідей
респондентів, які зауважили про спрямованість системи антикризового
управління на їхніх підприємствах на формування готовності до кризових
сценаріїв розвитку (14,2 %), більшість з них відмітили націленість на усунення
істотних негативних відхилень у діяльності підприємств (51,2 %). Це свідчить
про низький рівень моделювання та прогнозування майбутніх кризових проявів
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з позиції управлінського обліку. Проте, формуючи систему антикризового
управління, слід враховувати, що кризові прояви набагато ефективніше
попереджати, аніж боротися з їх негативними наслідками[3, с. 168].
Таким чином, в процесі соціологічного опитування визначено, що
антикризові заходи на промислових підприємствах реалізуються фрагментарно
та несистемно, здебільшого як реакція на негативні прояви кризових явищ. При
цьому результати експертних оцінок не є відображенням ситуації на
підприємствах усіх галузей промисловості, кожне з яких характеризується
наявністю дещо ширшого чи вужчого кола факторів, що можуть спричинити
кризові явища. Проте спільним для них є необхідність удосконалення
механізму антикризового управління, що враховував би етапи від
попередження кризових явищ до послаблення і подолання негативних наслідків
кризи у діяльності промислових підприємств.
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На сучасному етапі розвитку суспільства на умови і результати
функціонування систем еколоорієнтованого підприємництва має місце істотний
вплив ринків сировини, товарів і послуг. При цьому різні характеристики
ринків по-різному здійснюють цей вплив.
Задоволення ринкових потреб за умови найбільш прибуткової реалізації
наявних у розпорядженні підприємства ресурсів, пристосування виробництва
до вимог ринку є метою сучасного маркетингу.
Слід зазначити, що на нинішньому етапі розвитку суспільства помітно
проявляються сучасні тенденції екологізації маркетингу в зв'язку з
екологізацією економіки, державної політики, законодавства, суспільних
настроїв і менталітету людини, наростанням екологічної та природно-ресурсної
кризи, формуванням ринку екологічної продукції і послуг.
Відомі компанії різних країн світу багато в чому здійснюють свою
діяльність відповідно до знаменитої "петлі якості", введеної в дію міжнародних
стандартів ISO 9004-87, що являє собою сукупність планованих і систематично
проведених виробником заходів, необхідних для підсилення впевненості в
тому, що продукція або послуга відповідають певним вимогам до якості з боку
споживача (замовника).
У структуру "петлі якості" входять наступні складові взаємопов'язаної
підсистеми:
- маркетинг, пошуки і вивчення ринку;
- проектування та / або розробка технічних вимог, продукції;
- матеріально-технічне постачання;
- підготовка і розробка виробничих процесів;
- виробництво;
- контроль, проведення випробувань і обстежень;
- упаковка і зберігання;
- реалізація і розподіл продукції;
- монтаж і експлуатація;
- технічна допомога в обслуговуванні;
- утилізація після використання.
Замкнутий, постійний цикл промислового виробництва є основною ідеєю
"петлі якості", що пов'язує маркетинг, менеджмент та інші підсистеми.
Стала об'єктивною реальністю необхідність відповіді виробника не тільки
на три традиційних питання економіки - що ?, як? і для кого ?, а й на четверте,
екологічне питання - куди це все потім викидається, скидається, розміщується і
утилізується?
На нашу думку, саме правило "ЗR" (reducing - зменшення кількості
відходів, reusing - повторне використання матеріалів, recycling - переробка
відходів) нині виступає як нова невід'ємна норма виробництва і його сучасний
екологічний імператив[5, 129–146].
Актуальність концепції екологічного ринку, ринку третього тисячоліття
розвитку нинішньої людської цивілізації не викликає сумнівів.
Необхідно визнати як об'єктивну реальність небезпечні побічні сторони
сьогоднішньої економіки:
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1) оманлива "дешевизна" природних ресурсів і енергії;
2) переоцінка можливого рівня природно-ресурсного потенціалу регіонів
та планети в цілому;
3) значне
заниження
економічного
збитку
від
забруднення
навколишнього середовища;
4) ігнорування ситуації, що виникла внаслідок перевитрати і деградації
асиміляційного потенціалу навколишнього середовища;
5) небажання враховувати реальну величину екологічного ризику.
Тому особливої уваги заслуговують сучасні серйозні загрози людському
суспільству, що принципово відрізняються від тих, що існували досі:
1) деградація і сильне виснаження природних ресурсів, частково
незворотне;
2) забруднення біосфери до рівня, гранично небезпечному для життя.
Виникає необхідність в пошуку шляхів нівелювання такої ситуації.
Наповнення сучасного ринку екологічно чистою продукцією і боротьба із
забрудненнями стали життєво важливими умовами сталого розвитку світової
цивілізації і кожної країни.
Принципове значення має основний нетрадиційний принцип екологічної
концепції ринку: немає дефіциту сировини, є дефіцит здорових економічних
рішень і технологій.
Дослідженнями провідних екологоорієнтованих науковців доведено, що
неможливо використовувати величину прибутку в якості єдиного критерію
ефективності бізнесу [4, 283-306].
Принципово важливо визнати і врахувати в своїй діяльності об'єктивну
необхідність подальшого розвитку традиційно відомої системи показників
двовимірного пошуку нових напрямків технічного прогресу на основі ефекту
технічних рішень і економічних витрат в перспективну систему показників
тривимірного пошуку з введенням третього показника - прийнятного ризику
екологічної політики, політики забезпечення здорового та безпечного довкілля
відповідно до концепції екологічного ринку.
Розробка екологічно орієнтованої концепції маркетингу є необхідною
умовою забезпечення конкурентоспроможності, соціальної та екологічної
відповідальності підприємництва [1, 143-146].
В межах нашого дослідження виділено основні положення, які повинні
враховуватися при розробці екологічно орієнтованої концепції маркетингу в
діяльності підприємства:
1. Визначення мети маркетингу з урахуванням екологічних вимог.
2. Закріплення концепції маркетингу в філософії підприємництва і в
загальній системі цілей підприємства (наприклад, забезпечення довготривалої
конкурентоспроможності).
3. Формулювання мети маркетингу таким чином, щоб вона отримувала
кількісне вираження в важливих для підприємства аспектах:
 в економічному аспекті (наприклад, досягнення певної кількості
відсотків частки на екологічно орієнтованих ринках за певний проміжок часу);
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 в психологічному аспекті (наприклад, створення або зміцнення іміджу
підприємства, яке здатне вирішувати проблеми в певних сферах екології).
4. Визначення цільових пріоритетів з конкретною прив'язкою і
узгодженням:
 за видами або групами виробів;
 по клієнтам або групам клієнтів;
 по регіонах.
5. Інтегроване планування заходів в області екологічного маркетингу:
 У виробничій політиці:
 виробництво і пропозиція на ринку товарів, що вимагають менше
сировини і які підлягають повторному використанню (наприклад, використання
сировини за принципом максимальної економії; заміна видів сировини, наявних в
обмеженій кількості, на більш поширену сировину або зміна їх складу з метою
заподіяння найменшого шкоди навколишньому середовищу);
 фіксування екологічності продукції відповідним екологічним
маркуванням (наприклад, Європейським екологічним знаком, Міжнародним
знаком Озонобезпечної продукції);
 досягнення максимально можливої функціональності упаковки і тари і
виготовлення їх з матеріалів, що завдають найменшої шкоди навколишньому
середовищу (наприклад, підвищення ступеня багаторазовості використання
упаковки і тари, введення до їх складу матеріалів натуральних органічних
речовин, які швидко розкладаються на нешкідливі компоненти природним
чином);
 забезпечення екологічного використання товарів, що продаються через
звернення до сервісної служби і консультації (екологічні сервісні пакети,
спеціальні семінари по екології).
 У комунікаційній політиці:
 облік сучасних тенденцій екологізації ринку і, зокрема, зростання
екологічної свідомості споживачів продукції і посилення цих тенденцій за
допомогою рекламних заходів і розвитку зв'язків з громадськістю;
 розширення популярності і поліпшення іміджу підприємства як такого,
що компетентно вирішує проблеми в області екології, використовуючи для цього
рекламу і екологічну аргументацію з орієнтацією на цілеспрямовано вибрані
сегменти споживачів;
 забезпечення об'єктивності і переконливості викладу цих аргументів і
надання можливості їх перевірки;
 зменшення недовіри громадськості і населення до діяльності
підприємства
в
області
охорони
навколишнього
середовища
і
природокористування шляхом проведення відповідних широкомасштабних акцій.
 У політиці в області розподілу:
 узгодження між підприємством і торговими організаціями каналів збуту,
які роблять можливими системи зворотного зв'язку, сприятливо впливають на
навколишнє середовище;
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 розвиток екологічно відповідальної поведінки споживачів шляхом
створення центрів вторинного використання матеріалів та консультування в
торгівлі;
 пріоритетний вибір екологічних транспортних засобів, що
використовуються для матеріально-технічного постачання.
 У ціновій політиці:
 проведення екологічно орієнтованої диференціації цін;
 проведення перевірки можливостей здешевлення більш екологічної
продукції шляхом застосування змішаної калькуляції.
6. Аналіз і уточнення всіх інших окремих заходів в комплексній політиці
підприємства
для
з'ясування
можливостей
інтегрованої,
загальної
природоохоронної діяльності.
7. Перевірка і вдосконалення організації та контролю маркетингу:
 створення відповідної стратегічної структури і системи;
 впровадження екологічної свідомості на всіх рівнях управління на
підприємстві (формування волі в колективі керівників, мотивація і навчання
співробітників);
 постійне інформування і підвищення кваліфікації співробітників з
урахуванням зростаючих екологічних вимог;
 формування ідентичного менталітету і почуття колективної солідарності
щодо екологічно обґрунтованого поводження.
8. Створення організаційних передумов для успішної реалізації розроблених
стратегій:
 здійснення структурних змін в системі;
 призначення відповідальних за всі екологічні питання на рівні
керівництва підприємством (наприклад, в якості уповноваженого з екологічних
питань).
9. Створення і розвиток системи виробничого екологічного контролю,
використовуючи додаткові, спрямовані на вирішення екологічних завдань,
інструменти контролю (наприклад, системи моніторингу).
10. Розробка і введення в практику діяльності підприємства особливих
стимулів для досягнення певних цілей (наприклад, за допомогою спеціальних
знижок).
Екологічне підприємництво, яким є діяльність з виробництва та реалізації
товарів, здійснення робіт і послуг, спрямованих на попередження та зменшення
шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю населення, є одним з
найважливіших напрямків забезпечення подальших прогресивних екологічних
перетворень в Україні [3, 336-357].
Це переконливо підтверджують численні приклади діяльності з охорони
навколишнього середовища, що в цілому сприяють бізнесу і приносять
прибуток як від створення більш досконалих технологій, так і від продажу
виробленої на їх основі екологічно чистої продукції.
Доведено, що саме екологічне регулювання є поштовхом інтенсивного
розвитку нової і дуже вигідною сфери застосування капіталу в багатьох
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розвинених країнах світу. Треба відзначити, що спостерігається помітне
зміцнення позицій екологічно орієнтованої продукції у випуску виробничих і
споживчих товарів різного призначення.
Проведені експертні оцінки показали, що природоохоронні і
ресурсозберігаючі технології будуть являти собою одне з основних дієвих
засобів ринкової конкурентної боротьби.
На нашу думку, подальший розвиток ринку екологічних робіт і послуг
істотно залежить від створення гнучкого організаційно-економічного та
нормативно-правового механізму взаємодії ринкових структур в сфері екології,
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів
управління охороною навколишнього середовища та природокористування.
Список використаних джерел
1. Бублик М.І. Перспективи розроблення концепції формування
екологічного ринку / М. Бублик, Х. Желізко // Наука молода.-2009.-№11.-С.143146.
2. Ілляшенко С. Екологічний маркетинг / С. Ілляшенко, О. Прокопенко //
Економіка України. – 2003. – № 12. – С. 56-62.
3. Сабадаш В.В. Екологічні конфлікти: теоретико-методологічні аспекти
екологоекономічного дослідження / В.В. Сабадаш // Сталий розвиток та
екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / [Н.М.
Андрєєва, В.О. Бараннік, Є.В. Бєлашов та ін.]; за науковою редакцією д.е.н.,
проф. Є.В. Хлобистова – Сімферополь : ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. – С.
336-357.
4. Janssen M. A. Stimulating diffusion of green products: Co-evolution
between firms and consumers. Journal of Evolutionary Economics / M. A.Janssen,
W. Jager. – 12. - 2002.- 283-306.
5. Peattie, K. (2001). Towards sustainability: the third age of green marketing.
The Marketing Review / K.Peattie. – 2. – 2001. - 129–146.
Мельник Антон Олегович
PhD студент кафедри менеджменту та бізнесу
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Ключові слова: організаційна культура, оцінка організаційної культури, метод,
профіль організаційної культури
Keywords: organizational culture, organizational culture assessment, method,
organizational culture profile

Організаційна культура розглядається сьогодні як один з головних
чинників ефективного функціонування і розвитку будь-якої організації, адже
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саме організаційна культура є стійкою конкурентною компетентністю, що
дозволяє ефективно функціонувати, розвиватись і конкурувати у сучасних
умовах. Але для того, щоб сформувати і розвивати стійку організаційну
культуру, необхідно діагностувати поточний стан організаційної культури.
На сьогоднішній день питання визначення, класифікації організаційної
культури всебічно представлені в науковій літературі в працях [1-7].
Методологічні підходи щодо оцінки організаційної культури представлені в
роботах Баннікової К. Б., Білецької О. О., Кубарєвої І. В., Терещенко К. В. та
інших [1, 2, 4, 6].
Метою даного дослідження є теоретичне узагальнення та систематизація
методів оцінки організаційної культури.
Аналіз наукових публікацій [1, 2, 4–6] дозволив визначити різноманіття
підходів і методів щодо оцінки організаційної культури, в основу яких
покладено різні способи діагностики, складові організаційної культури та
методи представлення результатів.
Як зазначає Баннікова К. Б. [1], метою оцінки організаційної культури є
систематична інтерпретація існуючих «культурних симптомів» за допомогою
певних інструментів, а результатом – візуалізація існуючої організаційної
культури та можливість відстеження її основних складових.
У науковій літературі виділяють декілька підходів до оцінки
організаційної культури. Так, Білецька О. О.[2] розглядає етнографічний,
експериментальний, клінічний (холістичний), метафоричний (мовний) і
кількісний підходи. Баннікова К. Б. [1] і Терещенко К. В. [6] з позиції соціології
та психології визначають два основні підходи до діагностики й оцінки
організаційної культури – ідеографічний (якісний) і формалізований
(кількісний).Комарова К. В. в роботі [3] описує три групи методів
організаційної культури: холістичні, метафоричні (мовні) та кількісні.
Дослідження характеристики вищезазначених підходів дозволило дійти
висновку, що методи оцінки організаційної культури можуть бути узагальнені у
дві групи – якісні (неформалізовані) та кількісні (формалізовані). При цьому
етнографічний, експериментальний, холістичний, метафоричний підходи
реалізуються за допомогою якісних методів оцінки.
Кількісні методи оцінки організаційної культури характеризується
використанням різних стандартизованих опитувальних методик [1]. До таких
формалізованих методів належать соціологічні дослідження за допомогою
анкетування та інтерв’ю, методики, що включають різні параметри й критерії
оцінювання.
До якісних методів оцінки організаційної культури в роботі [2] віднесені:
глибинне та клінічне інтерв‘ю, спостереження, які передбачають вивчення
правил, традицій, церемоній і ритуалів, що склалися на підприємстві, вивчення
управління в практичному розрізі, традиційний аналіз документальної бази.
Як зазначає Терещенко К. В. в [6], всі методики вивчення організаційної
культури спрямовані на визначення: типу організаційної культури, параметрів
організаційної культури чи рівня організаційної культури.
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Аналіз наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених дозволив
виявити різноманіття методів оцінки організаційної культури та згрупувати їх
за двома підходами – неформалізованим і формалізованим. Результати
систематизації підходів і методів оцінки організаційної культури наведена в
таблиці 1.
Таблиця 1
Підходи і методи оцінки організаційної культури*
Підхід

Група
методів

Метод оцінки

Неформалізований

Якісні методи

Формалізований

Кількісні методи

Глибинне інтерв’ю
Спостереження
Монографічне дослідження
Вивчення практики управління, що склалася в організації
Вивчення правил, традицій, церемоній і ритуалів, що склалися в
організації
Методика «клінічного дослідження» Е. Шейна
Традиційний аналіз документів організації
Соціологічні дослідження (анкетування; тести; рольові ігри,
тренінги; соціометрія)
Методика дослідження організаційної культури на основі кроскультурного аналізу Г. Хофстеде
Методика дослідження типів організаційної культури Ч. Хенді
Кваліметрична методика дослідження організаційної культури Г.
Хаєта
Модель DOCS (Denison Organizational Culture Survey)Д. Денісона
Методика діагностики корпоративної культури Т. Діла і А. Кенеді
Методика Ван де Поста і де Конінг
Методика OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument)
К. Камерона і Р. Куїнна
Модель виміру відмінностей ділових культур Ф. Тромпенаарса
Методика OSC (OrganizationalCultureSurvey) С. Гласер і С. Заманоу
Вимір організаційної культури через культурні орієнтації Ф.
Клакхона і Ф. Штротбека
Методика культурних орієнтацій Н. Адлер
Методика OCP (Organizational Culture Profile) О'Рейллі, Чатмана і
Калдвелла
Методика OCI (Organizational culture inventory) Р. Кука іДж.
Лафферті
Методика «Культурне поле» Т. Соломанідіної
Методика оцінки організаційної культури на основі її функцій
Г. Захарчина
Методика
індикативної
оцінки
корпоративної
культури
А. Воронкової
Методика оцінки рівня організаційної культури І. Ладанова
*узагальнено автором на основі джерел [1-6]

У кожному з визначених підходів зберігається свій пізнавальний
потенціал, що враховує достатню кількість факторів впливу. Але для виявлення
загальних характеристик і станів організаційної культури різних організацій,
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компаній вважаємо за доцільне використання формалізованого підходу і
кількісних методів оцінки. Серед широко відомих і використовуваних
кількісних методів оцінки організаційної культури, які дозволяють всебічно
оцінити організаційну культуру, є модель Д. Денісона, що на думку [7]
орієнтована на визначення ступеня прояву окремих параметрів організаційної
культури, а також виявлення впливу організаційної культури на економічну
ефективність організації[4]; методика К. Камерона і Р. Куїнна, що на думку [4]
єдиною методикою, яка дає загальний профіль культури організації; методика
Р. Кука і Дж. Лафферті, яка дозволяє визначити реєстр організаційної культури
на основі дванадцяти параметрів [3]; методика Г. Захарчина, яка передбачає
кількісну і якісну оцінку організаційної культури [7].
Сьогодні очевиднішим стає те, що організаційна культура багатогранно
впливає на діяльність організації. Культурні аспекти все частіше розглядаються
як важливий засіб, за допомогою якого компанії можуть забезпечити собі
стабільність і процвітання й залишатися конкурентоспроможними навіть у
період кризи [1].
Різні методичні підходи до діагностики й оцінки організаційної культури
створили основу для її вивчення в конкретній організації. Дослідження
теоретичної та методологічної бази дозволило дійти висновку, що оцінка
організаційної культури на емпіричному рівні не має єдиних універсальних
методичних моделей. Тому менеджмент організації повинен обирати методику
вимірювання організаційної культури виходячи з цілей та завдань такої оцінки,
а також стратегії організаційного розвитку.
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Зростаюча діджіталізація, швидкі технологічні розробки, посилення
державного регулювання та постійна зміна соціальних очікувань щодо роботи
підприємства взагалі та його керівництва зокрема також глобалізаційні процеси
та розвиток тімінгових форм організаційної діяльності компаній детермінували
науково-дослідницький інтерес до проблематики ціннісного управління. В свою
чергу, широко прийнятий термін VUCA узагальнює наслідки для лідерів:
лідерам доводиться мати справу з більшою волатильністю, більш невизначеною
ситуацією також підвищена складність та високий рівень невизначеності
посилює актуальність вищезазначеної проблематики. Тобто, якщо підприємства
хочуть залишатися або стати успішними, керівники і співробітники повинні
змінюватися.
Сприйняття, ставлення, мотивація, особистість, навички, знання, досвід,
впевненість і прихильність - це кілька змінних, які важливі для розуміння
поведінки людей. Вони не менш важливі для розуміння поведінки людей на
роботі, не залежно від того чи є вони лідерами чи ні. Проте, вони цілком
можуть бути вирішальним і основними, що визначають поведінку лідерів тобто цінності.
Після того, як цінності організації чітко визначені, вони також повинні
стати орієнтиром для оцінки ефективності роботи – як на рівні команди так і на
індивідуальному рівні. Зазначимо, що рекрутинг на основі цінностей також
необхідний для захисту корпоративної культури. Вищезазначене набуває
особливого значення, в період організаційних змін.
В свою чергу, лідерство, засноване на цінностях, також вимагає
постійної передачі цих цінностей при будь-якій можливості. На кожних зборах
компанії кожен раз, коли людина публічно виступає, і в кожен момент
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коучінгу, а також при допущенні помилок на всіх рівнях управління. Суть в
тому, що завдяки лідерству, заснованому на цінностях, узгодженість місії і
бачення компанії більш імовірна. Фактом є те, що лідерство стало сьогодні
більш складним завданням в порівнянні з минулим століттям.
Управління засноване на цінностях - це структурований, аналітичний
процес розробки інноваційних цілісних рішень складних проблем. У ньому
беруть участь представники ключових зацікавлених сторін [1].
Впровадження системи управління компанією на основі створення
системи цінностей - це концепція управління XXI століття, яка передбачає
поєднання цінностей співробітників компанії з цінностями акціонерів, і яку, в
свою чергу, слід розглядати як джерело конкурентної переваги. Даний підхід
визначає вектор розвитку менеджменту українських підприємств, заснований
на формуванні таких корпоративних цінностей як - участь і залученість
кожного; легітимне лідерство; постійне навчання; система мотивації, заснована
на відповідності винагороди результатами роботи, чесність та сміливість
формують фундамент довіри та ефективної взаємодії між усіма
стейкхолдерами, які сприяють ефективності або процвітанню компаній в ХХI
столітті.
На нашу думку, до основних складових ціннісної моделі управління
можна віднести: творчу участь співробітників; тіммінг; задіяніть; економічні,
моральні та нематеріальні цілі; лідерство.
Велике значення при побудові системи ціннісного управління має
створення єдиного поля компанії, тобто тотожність поглядів співробітників
щодо місії, бачення та інших систем діяльності підприємства. При цьому
необхідна особлива атмосфера в колективі, в якій існує баланс між відкритою
відповідальністю співробітників компанії та її керівництва.
Отже, зазначимо переваги застосування ціннісного менеджменту:
• вирішення негайних та пріоритетних проблем;
• встановлення цілей низької вартості;
• визначення цілей та завдань зацікавлених сторін;
• прийняття унікальних рішень;
• збільшення маркетингових можливостей;
• поліпшення спілкування;
• покращення якості;
• зниження комерційних ризиків;
• сприяння розширенню співпраці між відділами;
• заохочення «свого» мислення;
• розвиток прихованих здібностей;
• допомога в оцінці роботи [2].
Відомо, що ціннісне управління базується на принципах: врахування
інтересів зацікавлених сторін: власника, клієнтів, співробітників компанії,
партнерів та суспільства;
необхідності чіткого формулювання місії у
висококонкурентному середовищі; внутрішньоорганізаційного ієрархічного
узгодження цінностей; розвитку єдиної організаційної культури; відсутності
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тотожності цінностей в процесі їх ретрансляції лідерами підприємства;
наявності кросс-культурного менеджменту та тімінгу.
Управління цінністю може принести значні переваги організаціям у
прийнятті стратегічних рішень. Це досягається через процес управління
цінностями, який вимагає багатодисциплінарного та орієнтованого на команду
підходу менеджерів всіх рівнів з метою вирішення стратегічних проблем і
підвищення конкурентних переваг.
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Вперше, соціальні вимоги до бізнесу були поставлені наприкінці XIX
століття у праці американського вченого Ендрю Карнеґі «Багатство» (1889), у
якій автор окреслив проблему нерівномірного розподілу багатства та
обґрунтував шляхи подолання такої нерівності шляхом запровадження
державної політику, за якої багатства, зосереджені у руках меншості, будуть
направлятися на задоволення соціальних потреб. Особливу увагу Е. Карнеґі
звертає на ефективність перерозподілу багатства, вказуючи, що багатство,
розділене серед усього бідного населення у формі благодійності, буде
витрачено виключно на задоволення потреб, а найбільш ефективним для
громади є інвестування коштів у об’єкти соціальної інфраструктури, які
покращать рівень життя людей та розраховані на довгострокове користування
[5].
Разом з тим, термін «соціальна відповідальність» був запропонований
американським вченим Х. Боуеном у праці «Соціальна відповідальність
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бізнесмена» (1953), де проаналізовано вплив рішень, прийнятих підприємцем
щодо виробництва певних товарів або послуг, використання певних технологій,
на рівень безробіття, розподіл доходів, економічне зростання країни, рівень
добробуту населення, використання природних ресурсів, спосіб споживання,
торгівлю та міжнародні відносини. Аналізуючи широкий спектр наслідків,
спричинених рішеннями бізнесу, автор визначив, що у процесі прийняття
бізнес рішень компанії повинні зважати на соціальні наслідки, тобто мати
певну відповідальність перед суспільством [4].
Незважаючи на підтримку концепції корпоративної соціальної
відповідальності (КСВ) представниками бізнесу та суспільством, економіст
Мілтон Фрідман у праці «Соціальна відповідальність бізнесу полягає у
збільшенні його прибутку» (1970) довів, що єдиною відповідальністю бізнесу є
максимізація прибутку. Як відомо, вирішення соціальних проблем є функцією
державного сектору, на фінансування яких приватний сектор сплачує податки,
а участь бізнесу у соціальних проектах перетворює основи ринкової економіки
на соціалізм, що суперечить усім принципам вільного ринку та конкуренції.
Крім того, М . Фрідман зазначив, що у разі участі бізнесу у вирішенні
соціальних проблем, управлінець витрачає на таку діяльність частину прибутку,
що у іншому випадку була б виплачена у якості заробітної плати працівникам
та доходу власникам/акціонерам [9].
Наразі, ще не сформовано єдиного розуміння сутності КСВ як стратегії
ведення бізнесу, відповідно до К. Девіса, КСВ – це бізнес рішення, що
спрямовані на досягнення більшого ніж виключно економічних інтересів [7].
Економісти Р. Ельс та К.Волтон визначають КСВ як подолання соціальних
проблем, спричинених діяльністю бізнесу та дотримання етичних норм, що
регулюють відносини між бізнесом та суспільством [8]. Разом з тим, А. В.
Керрол (1979) запропонував визначення КСВ, яке включає відповідальність у
чотирьох основних сферах: економічна, юридична, етична та добровільна. Де
економічна полягає у виробництві товарів та послуг, за наявності попиту
суспільства на дану продукцію, юридична – функціонування бізнесу у
відповідності до діючого законодавства, етична складова полягає у захисті прав
працівників, споживачів та інших зацікавлених осіб понад вимог, закріплених
законодавством; добровільна відповідальність визначається як реакція бізнесу
на очікування та соціальні потреби суспільства, вирішення глобальних
соціальних проблем як бідність, голод та дискримінація [6].
Крім того, як показує практика реалізації КСВ, компанії використовують
дану концепцію з метою підвищити свою конкурентоспроможність, так як за
умови задоволення очікувань суспільства, лояльність працівників та
споживачів до такого бізнесу підвищується, що напряму впливає на
прибутковість бізнесу. Саме за таких умов з’являється бажання
«недобросовісного» наслідування принципів КСВ, а саме надання неправдивої
інформації щодо залучення бізнесу до вирішення соціально важливих проблем
[2]. У цьому контексті особливого значення набуває вивчення потенційного
впливу практик КСВ на суспільство, основні потенційні можливості та загрози
практики КСВ наведені у таблиці 1.
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Таблиця 1
Потенційні можливості та загрози для суспільства від практики
корпоративної соціальної відповідальності
Потенційні можливості
Формування позитивного іміджу
компанії, так як КСВ сприяє підвищенню
лояльності споживачів, працівників та
інших зацікавлених осіб до бізнесу;

Потенційні загрози
Погіршення іміджу компанії, зниження
комерційної ефективності та нераціональне
використання ресурсів, так як кошти
направлені на вирішення соціальних проблем
не мають економічної віддачі, що у свою чергу
може призвести до зниження ефективності
бізнесу та конфлікту інтересів
акціонерів/власників, послаблення позиції
бізнесу на ринку;
Підтримання функціонування
Відсутність позитивного впливу КСВ
бізнесу, так як бізнес продовжує
на соціальну ситуацію, так як відсутності
функціонувати до тих пір, поки здатен
механізмів підзвітності бізнесу перед
задовольняти потреби споживачів та
суспільством уможливлює «недобросовісне»
відповідати їх очікуванням стосовно КСВ; наслідування принципів КСВ, тобто
звітування щодо КСВ без реальної участі;
Вирішення соціальних проблем, так Недостатня ефективність бізнесу у
як інші інституції не в змозі вирішити
вирішенні соціально важливих проблем через
актуальні соціальні проблеми, суспільство брак відповідних знань та навичок у
очікує цього від приватного сектору;
управлінців;
Побудова довірчих відносин між
Руйнування відносин довіри до бізнесу
бізнесом та суспільством за умови
за умови надання бізнесом неправдивої
забезпечення та захисту прав працівників
інформації щодо участі у проектах
та споживачів, сприяння вирішенню
спрямованих на вирішення соціальних
соціальних проблем громади;
проблем;
Уникнення державного
Концентрація влади. Приватні компанії,
регулювання, якщо бізнес добровільно
як інституції, мають значну владу у
приймає участь у вирішенні соціально
виробництві, споживанні, працевлаштуванні,
важливих проблем, це може попередити
ціноутворенні, оплаті праці, крім того,
запровадження державним сектором
впливають на рішення законодавчої влади та
нормативно-правових норм щодо
закладів освіти тощо. За таких обставин
обов’язкової соціальної відповідальності.
надання бізнесу ще й соціальної влади
призведе до концентрації влади в «одних
руках», що є ризикованим для суспільства;
Послаблення міжнародної торгівлі.
Соціально відповідальний бізнес має вищі
витрати та, відповідно, вищі ціни, тому такий
бізнес послабить свої конкурентні переваги на
міжнародному ринку, а компанії з нижчими
цінами (які не є соціально відповідальними)
отримають конкурентні переваги.
Джерело: Складено автором на основі:[1; 2; 3; 7; 9].

Отже, КСВ як новітня бізнес стратегія, що перебуває у процесі
формування, може впливати позитивно на суспільство та сприяти вирішенню
соціальних проблем, а також, за умови юридичної невизначеності та нестійкості
принципів КСВ, існує ризик негативного впливу на суспільство. З метою
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максимізації позитивного впливу КСВ та мінімізації ризику, законодавчі норми
щодо КСВ та ефективні механізми підзвітності повинні бути розроблені та
апробовані.
Список використаних джерел
1. Базилевич В. Д. Accumulation of social capitalas a positive externality of
corporate social responsibility development in transition economies / В. Д.
Базилевич, Н. І. Гражевська, А. В. Мостепанюк, В. В. Вірченко // Науковий
вісник Національного гірничого університету. – 2019. – № 1. – С. 72-78. DOI:
10.29202/nvngu/2019-1/19
2. Гражевська Н. І. The relationship between social oriented corporate social
responsibility initiatives and current living standards./ Н. І. Гражевська, А. В.
Мостепанюк // Social and Economic Revue – 2016. – №4. – С. 54-65.
3. Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та
розвиток теоретичних поглядів / А. М. Колот // Економічна теорія. – 2013. – №
4. – С. 5-26.
4. Bowen H. Social responsibilities of the businessman / H. Bowen. –
NewYork :Harper&Row, 1953. – 270.
5. Carnegie A.Wealth. / A. Carnegie // North American Review. – 1889. – №
148 (391). – С. 653-664.
6. Carroll A. B. A three-dimensional conceptual model of corporate
performance / A. B. Carroll // Academy of Management Review. — 1979. – № 4(4).
— С. 497—505.
7. Davis K. The Case for and against Business Assumption of Social
Responsibilities /K. Davis //Academy of Management Journal. – 1973. – №16. – С.
312-323.
8. Eells R. Conceptual foundations of business / R. Eells, C. C. Walton. –
Homewood: R. D. Irwin, 1961.
9. Friedman M. The social responsibility of business is to increase its profits /
M. Friedman // New York Times Magazine. – 1970. – №13 (32-33). – С. 122-124.
Новицька Ірина Василівна
аспірант кафедри менеджменту і логістики,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
м. Полтава, Україна
DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Ключові слова: digital-маркетинг, просування, органічна продукція, digitalінструменти, онлайн канали, офлайн канали, споживачі.
Keywords: digital marketing, promotion, organic products, digital tools, online channels,
offline channels, consumers.

164

На сьогоднішній день цифрова економіка є акселератором соціальноекономічного життя суспільства у сучасному світі, саме вона здатна стрімко
підвищити ВВП країни.
Частка цифрової економіки у ВВП найбільших країн світу складає від 6
до 15%, в Україні ж вона складає близько 4%. У 2030 році вона зросте до 50–
60% [1].
Успішний досвід Естонії, Ірландії, Швеції та Ізраїлю свідчить, що
безпосередній ефект від комплексного розвитку цифрової економіки становить
20% ВВП протягом п'яти років, а ROI інвестиції в цифрову трансформацію
сягає 500%. Цифрова економіка є головним пріоритетом для Німеччини та
Великобританії [1].
Цифровий або digital-маркетинг, являє собою інструменти комунікацій із
споживачем, які реалізуються за допомогою цифрових каналів. Крім того,
цифровий маркетинг має своє втілення не лише в онлайн каналах, а й в офлайн
каналах у вигляді посилань на електронні ресурси і QR-кодів. При просуванні
органічної продукції доцільно використати можливість не лише ознайомлення з
існуючою продукцією, а й здійснення онлайн-замовлення [2, 3]. Отже, digitalмаркетинг дозволяє здійснити:
– комплексний підхід до просування органічної продукції в цифровому
середовищі, що охоплює також офлайн споживачів, які використовують
мобільні телефони та інші цифрові засоби зв'язку;
– інтеграцію великої кількості різних технологій (соціальні, мобільні, веб
тощо) з продажами і клієнтським сервісом;
– постійний якісний двосторонній зв'язок між рекламодавцем і кінцевим
споживачем органічної продукції;
– поєднання технологій і людських ресурсів, дотримуючись правильного
балансу, виходячи з потреб цільової аудиторії і особливостей пропонованої
органічної продукції ;
– можливість бути релевантним ринку, оцінювати і аналізувати
результати просування, гнучко реагувати на потреби ринку [4,5].
Використовуючи цифровий контент, е-mail-розсилка, hi-tech та інші
інструменти digital-маркетингу, менеджери виробництв органічної продукції
можуть досягти підвищеного маркетингового впливу: збільшивши кількість
реалізованої продукції через онлайн-замовлення. При цьому, digital-маркетинг
не обов'язково вимагає вивчення безлічі нових інструментів і найму великої
кількості нових співробітників. Можна виділити наступні переваги digitalмаркетингу:
– інформація про виробників органічної продукції буде відома цільовій
аудиторії в досить короткі терміни;
– за рахунок розвитку цифрових технологій рекламна компанія буде
потрапляти на очі великій кількості потенційних клієнтів;
– digital-маркетинг потребує менше коштів, на відміну від звичайної
реклами;
– за короткий час можна отримати ефект «сарафанного радіо»;
– digital-маркетинг надає можливості для аналізу.
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Digital-маркетинг дозволяє дізнатися додаткову інформацію про клієнтів.
Збір таких даних може бути використаний для формування портрета свого
клієнтського сегменту. Це стосується віку, сімейного стану споживачів, роду їх
занять, захоплень і вподобань. Такі дані дозволять зробити замовлення та
доставку органічної продукції більш клієнтоорієнтованим і розробити успішну
стратегію ведення бізнесу.
Слід ще раз підкреслити, що digital-маркетинг більш вигідний, ніж
традиційна рекламна кампанія, особливо для малих немережевих виробників.
Так, виробники органічної продукції, які раніше не могли собі дозволити
боротися за увагу клієнта пліч-о-пліч з великими гравцями, тепер, за
допомогою digital-маркетингу, навіть при невеликих маркетингових витратах,
можуть розгорнути якісну кампанію для своєї аудиторії.
Таким чином, digital-маркетинг відкриває масу нових можливостей для
органічного бізнесу, покращуючи при цьому якість замовлення та доставки і
роблячи його більш персоналізованим для потенційних споживачів.
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Питання жорстких конкурентних умов існування в сучасному світі так чи
інакше стосується будь-якої компанії. При цьому всеохоплююча глобалізація,
яка поступово розмиває умовності та традиційні бар′єри, як наприклад,
розташування кількох компаній однієї галузі на різних континентах чи у різних
країнах, змінює правила ведення бізнесу та вимагає урахування великої
кількості чинників при розробці стратегії розвитку підприємства.
Водночас для досягнення бажаного стану у майбутньому сьогодні,
практично, не можливо не враховувати також посилення впливу конкурентів,
зміну поведінки споживачів, досить швидкі та значні зміни характеристик
товарів-субститутів та інших складових конкурентної стратегії[8].
Проблема вдалого поєднання конкурентної стратегії та стратегії розвитку
також виникає і у компаній із сфери надання консалтингових та професійних
послуг.
За результатами дослідження, проведеного у 2019 році [1], до факторів,
які найсильніше впливають на діяльність підприємств у сфері консалтингу та
таких, що надають професійні послуги, можна віднести наступні: поява нових
бізнес-моделей; поява пробивних технологій; суттєве посилення конкуренції;
зміна поведінки споживачів; посилення непередбачуваності ринкового
середовища та інші.
Встановлення пріоритетів зазначених факторів впливу, сформоване за
результатами дослідження американського ринку консалтингових та
професійних послуг [1; c.8] дозволяє відзначити, що:
1) найважливіший чинник – це посилення конкуренції. Що стосується як
діяльності вже існуючих серйозних гравців ринку консалтингових послуг, так і
появу нових компаній-конкурентів. Водночас дослідники відзначили, що саме
цей чинник має значний вплив і в інших галузях діяльності компаній.
Посилення конкуренції особливо непокоїть невеликі за розмірами компанії, які
провадять діяльність всередині лише однієї галузі. В якості інструменту
конкурентної стратегії розвитку описаний сегмент компаній розглядають
можливість здійснення угод злиття/поглинання, основною метою яких є
отримання сучасних більш гнучких бізнес-моделей як конкурентних переваг.
При цьому успішні великі компанії вже мають сучасні бізнес-моделі, які
включають в себе такі можливості глобалізації як стратегії аутсорсингу
персоналу, розміщення офісів з надання послуг у різних країнах, пошук та
відбір талановитих кадрів по всьому світу та їх адаптація до існуючих
організаційних структур та інше [2; c. 11];
2) майже на тому самому рівні за ступенем важливості для
консалтингових компаній є посилення тиску покупців на ціни. Це в свою чергу
вимагає змін у політиці формування переліку послуг, окрім тих, що вважаються
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традиційними, які дозволяють задовільнити попит, уникаючи при цьому
конкуренції за ціною;
3) третім у рейтингу є фактор нестачі талановитих кадрів. Зважаючи на
мінливість поведінки споживачів та виникнення попиту на нетрадиційні
послуги змінюються вимоги до знань та навичок персоналу консультаційних
компаній. В даному випадку компанії працюють у двох напрямках або
наймають нових працівників, які вже володіють необхідними навичками, або
вирощують професіоналів власними силами. При цьому в будь-якому випадку
стержневою є концепція втримання цінних кадрів, їх об′єднання для досягнення
цілей та задач підприємства, а також формування у них єдиного розуміння
цінностей компанії. В даному випадку інструментом, який дозволяє вирішувати
описані завдання, є організаційна культура компанії. Яка, попри те, що відома
як один із вагомих факторів успіху компаній ще з 30-х років минулого століття
[9; с. 203], саме зараз набуває популярності при формуванні конкурентних
стратегій розвитку, оскільки дозволяє отримати стійкий результат від реалізації
запланованої стратегії;
4) на четвертому місці для консалтингових компаній є зміна у каналах
продажу
послуг
покупцям.
Сучасні
технології,
їх
доступність,
розповсюдженість та простота у використанні посприяли тому, що на
формування рішення покупця значний вплив мають пошукові системи
Інтернет, соціальні медіаканали та інші канали, які раніше вважались
нетиповими для просування послуг консалтингових компаній. Зазнали змін
також способи отримання відгуків від покупців, велике значення набула робота
з великими масивами даних;
5) ще одним важливим чинником, який завершую п′ятірку найвагоміших
чинників, було визначено стрімкий розвиток технологій. Так, успішні компанії,
практично, вимушені використовувати такі передові технології як
автоматизація маркетингу та штучний інтелект. При цьому кожна окрема
компанія використовує ці технології лише після їх налаштування під
особливості своєї організаційної культури та специфіки послуг.
Відповідно до досліджень, проведених українськими вченими [6]:
«нинішній стан розвитку українського ринку консалтингових послуг є вкрай
нестабільним...» із несформованим механізмом ринкової конкуренції. При
цьому дві третини українського ринку консалтингу займає незначна за
кількістю учасників група компаній. Основна конкурентна стратегія більшості
українських консалтингових компаній – диференціація видів послуг, які
пропонуються, – в принципі, відповідає сучасним тенденціям із формування
конкурентних стратегій для розвитку підприємств. Однак виявлені
дослідниками основні тенденції розвитку ринку консалтингових послуг, які
представлені: формуванням попиту на послуги незалежних консультантів;
збільшенням частки українських консультантів на ринку України та
посиленням конкурентної боротьби – дещо відрізняються від тенденцій,
описаних вище за текстом щодо діяльності міжнародних та американських
компаній, і значно меншою мірою враховують вплив чинників глобалізації.
Крім того, малодослідженими для України є питання «відтоку мізків» з країни,
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їх вплив на конкурентоспроможність вітчизняних консалтингових компаній,
питання
результативності
заходів,
які
вживаються
українськими
консалтинговими компаніями для утримання цінних працівників, а також
питання впливу організаційної культури на ефективність конкурентних
стратегій підприємств-консультантів.
Непрямим чинником, який вказує на дієвість організаційної культури як
інструменту отримання конкурентної переваги при формуванні конкурентної
стратегії розвитку консалтингової компанії, можна вважати поняття «бар′єрів
мобільності», використане українськими дослідниками у своїй праці [6]. Так, в
контексті їх дослідження саме ці бар′єри дозволяють великим міжнародним
компаніям, що працюють в Україні, захищати свої сегменти ринку від
проникнення конкурентів в тому числі шляхом використання ділової репутації і
престижу фірми. Тобто компанії-лідери українського ринку консалтингових та
професійних послуг обов′язково управляють персоналом із урахуванням їх
організаційної культури, яка, імовірно, дозволяє їм в більшості випадків як
уникати конкуренції за ціною, так і приваблювати та утримувати талановитих
кадрів.
Таким чином, аналіз чинників, які впливають на формування
конкурентної стратегії розвитку консалтингових підприємств, як наслідок дії
глобалізації, дозволяє визначити, що врахування організаційної культури стає
однією із важливих умов отримання ефективної та успішної стратегії.
Водночас, для українського ринку консалтингових та професійних послуг
зазначений фактор ще не є достатньо дослідженим.
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У сучасних умовах господарювання розробка та впровадження
інноваційного управління розвитком вітчизняних підприємств є актуальною
проблемою, тому що інтенсивний світовий розвиток вимагає постійного
вдосконалення функціонування підприємств із метою завоювання нових ринків,
підвищення конкурентоспроможності, збільшення прибутку та задоволення
попиту споживачів.
Інноваційне управління розвитком підприємств має сприйматися
керівниками як дієвий спосіб реагування на виклики ринку в умовах
динамічних змін ринкового середовища.
Дійсно, кожна сфера чи галузь економіки характеризується своєрідними
умовами перебігу економічних процесів і потребує творчого підходу до їх
розкриття, а узагальнення і висновки конкретних наук, зроблені під час аналізу,
можуть мати певні відмінності чи особливості, що узагальнюються філософією
економіки.
Оскільки основним змістом сучасної епохи є перехід людства від
індустріальної до постіндустріальної стадії цивілізаційного прогресу, що
пов’язано з докорінними змінами виробничих сил і виробничих відносин, то
необхідно розробляти і впроваджувати методологію процесу формування
інноваційного управління розвитком підприємств, сутність якої полягає в
запровадженні в систему управління прогресивних, адаптивних механізмів, що
підвищують рівень конкурентоспроможності підприємства
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За результатами проведеного аналізу літературних джерел [1-5]
сформовано систему моделей інноваційного управління розвитком
підприємств, що наведено в табл. 1.
Таблиця 1 - Система моделей інноваційного управління розвитком
підприємств
Назва моделі
1
Модель еволюційного
розвитку (Л. Грейнер)

Модель революційного
розвитку

Структурно-ситуаційна
модель розвитку
(Дж. Лорш,
П. Лоуренс, Дж. Томпсон)

Сутність моделі
2
Описує організаційне зростання і розвиток як еволюційну
зміну певних періодів – стадій: підприємницька,
колективістська, делегування, формалізації і співпраця. На
кожній стадії діяльність підприємства фокусується на якомусь
конкретному аспекті, кожна стадія завершується кризою, що
несе загрозу існуванню підприємства. Якщо підприємство
справляється з кризою успішно, то воно вступає в наступну
стадію
Революція – це перервана еволюція. Революційна перерва
може мати форму прискорення або уповільнення розвитку.
Найнебезпечнішим є прискорення розвитку. При прискоренні
відчуваються позитивні наслідки розвитку, але часто рвуться
сталі зв’язки та порядок. Як правило, система розвитку не
пристосована до таких стрибків. Тому, щоб зупинити
катастрофу, жертвують найнеобхіднішим тим, що перше
попадається. А це зазвичай найактивніше, найпрогресивніше.
Після революційних стрибків завжди настає період стагнації.
Інколи для відновлення до початкового рівня необхідно
витратити більше часу, ніж його було б потрібно в разі
звичайного еволюційного розвитку системи для досягнення
цього рівня
Являє собою раціонально-штучну, екзогенну, балансову,
адаптивну модель організаційного розвитку. У рамках
зазначеної моделі підприємство трактується як складна
система, що складається з різнорідних, відносно автономних
частин, що прагнуть до балансу зі «своїми» фрагментами
середовища. Подібна диференційована адаптація може бути
розглянута як джерело змін форм і структури, що створює
проблему інтеграції в організації, що у свою чергу веде до
появи нових структур. Розвиток підприємства в такому разі
виглядає як продукт свідомого пристосування структури до
вимог зовнішнього середовища і визначається
нововведеннями. Таку стратегію можна охарактеризувати як
стратегію «виправлення помилок», яка характеризується тим,
що управлінська ланка структури включається на етапі
виникнення проблем, джерелом яких розглядається некероване
зовнішнє середовище. На етапі впровадження управлінські
рішення, узгоджуються з потребами персоналу підприємства.
Ефективність персоналу визначає короткострокову внутрішню
політику підприємства, але не розглядається як фактор, що
значно впливає на формування стратегії розвитку останнього.
Ефективність персоналу визначається рівнем задоволення його
потреб та інтересів і, будучи індикатором управлінської
діяльності, включає певну кількість взаємопов’язаних
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Інноваційна модель
організаційного розвитку
підприємства (М. Кіртон,
С.М. Сігел, І. Ансофф,
Ч. Арджирис, Р. Данкан)

Селекційна модель

Феноменологічна модель

компонентів, які можна визначити в рамках економічної й
соціальної ефективності
Ця модель є раціонально-штучною, екзогенно-ендогенною,
балансовою, яка, адаптуючись, передбачає можливість змін не
тільки внутрішнього, але і зовнішнього середовища
підприємства. У рамках цієї моделі підприємство трактується
як штучно-раціональна, інструментальна, створена під певною
метою система, що постійно трансформується для вирішення
нових завдань і розглядається крізь призму впровадження
нововведень. Представники інноваційної моделі розглядають
підприємство як досить пластичну систему, особливо слід
підкреслити, що організаційна культура підприємства
розглядається як пасивний компонент організаційного
розвитку, який частіше доводиться долати в процесі
досягнення реалізації стратегічних цілей підприємства, ніж
використовувати його як оптимізуючий інструмент і вважати
рушійним чинником. У широкому значенні, інноваційна
модель є сукупністю раціоналістичних концепцій, згідно з
якими організаційний розвиток підприємства – раціонально
спланований, свідомо викликаний і контрольований процес
структурних змін. Необхідно виділити дві інтерпретації
зазначеної моделі, залежні від джерела змін на підприємстві; 1)
ендогенна джерелом якої є внутрішнє середовище
підприємства; 2) екзогенна, основою якої є динаміка
зовнішнього середовища
Вона реалізується у двох версіях.
Перша, триступінчаста фокусно-селекційна модель, закладена
Алчіаном і Кембеллом і детально розроблена Олдріхом і
Пфеффером. Розвиток представлено як випадково-селекційний
процес, що – відбувається на рівні окремого підприємства.
Модель названо триступеневою у зв’язку з уявленням авторів
про стадійність розвитку підприємства. У першій фазі
усвідомлюється неможливість використовувати раніше
вироблені зразки в новій ситуації. На цьому етапі створюється
«єдиний фонд змін підприємства». На наступній стадії, яка
позначається як селекційна, відбувається диференційований
відбір із фонду тих зразків, які забезпечують оптимальну
взаємодію підприємства з середовищем. На останньому етапі
відібрані зразки закріплюються в структурі підприємства.
Друга версія селекційної моделі представлена як популяційноселекційна. Розробники (М. Ханнон, Дж. Фрімен, Г. Керрол)
підкреслюють екзогенне джерело структурних змін, значна
увага приділяється консерватизму внутрішнього середовища і
його ролі в процесі розвитку підприємства. Як одиниця аналізу
виступає не фокусна перспектива (окреме підприємство), а
організаційна популяція (уся сукупність підприємств)
Використовує сукупність знань, які визначають взаємозв’язок
між різними спостереженнями явищ (феноменів) розвитку,
загалом не порушуючи принципів фундаментальної теорії, але
безпосередньо не виводячи цих взаємозв’язків із неї.
Феноменологічна теорія зв’язує результати спостережень
математичними формулами, не вникаючи в їхнє
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Конфліктна модель

Підприємницька модель

Модель прийняття рішень
Карнегі

Модель систем масового
обслуговування

фундаментальне значення
Ширший і багатогранніший розгляд суспільства у світлі
конфліктологічної парадигми зробив М. Вебер. Головний
конфлікт сучасного йому суспільства він вбачав у боротьбі між
політичними партіями, які репрезентують інтереси
громадськості, та бюрократією. К. Маркс застосовував
конфліктологічну парадигму до всього історичного розвитку,
розглядаючи його як боротьбу класів. Міжкласовий конфлікт
він вважав передусім антагоністичним зіткненням інтересів
панівного та пригнобленого класів, стверджуючи, що чим
виразнішою буде їх поляризація, тим більш насильницьких
форм набуде розв'язання конфлікту. Марксистська концепція
конфлікту має своїм підґрунтям учення про суспільні
суперечності як головну рушійну силу соціальних змін, що в
умовах класово-антагоністичних формацій реалізуються
формах класової боротьби
Ґрунтується на уявленні про підприємство як сферу
прикладання господарської ініціативи та власних або доступних
для залучення зовнішніх ресурсів. Звичайно, не всі підприємства
є підприємницькими, і в цьому сенсі підприємницька теорія має
вужчий об’єкт дослідження, ніж інші теорії розвитку
підприємства. Фактично ця теорія спирається на дослідження
підприємства як сфери реалізації підприємницьких талантів та
інноваційних ініціатив на основі доступних для підприємця
економічних ресурсів. У центрі уваги дослідників знаходяться
взаємовідносини підприємця та його бізнесу (підприємства як
функціонуючої організації)
Раціональний підхід при прийнятті рішень. До появи цієї
моделі всі дослідження економістів базувалися на тому, що
організації приймали рішення виключно одного менеджера, що
відповідав за те чи інше питання. І тільки цей відповідальний
менеджер робив остаточний висновок. Дослідження показали,
що до рішень на рівні усієї організації, зазвичай, приєднується
багато менеджерів і остаточний вибір вони можуть зробити
тільки в коаліції. Коаліція являє собою альянс між низкою
менеджерів, які однаково бачать цілі організації, а також її
пріоритетні напрями розвитку
Методами теорії масового обслуговування можуть бути
вирішені багато завдання дослідження процесів, що
відбуваються в економіці. Так, в організації торгівлі ці методи
дозволяють визначити оптимальну кількість торговельних
точок певного профілю, кількість продавців, частоту завезення
товарів та інші параметри. Іншим характерним прикладом
систем масового обслуговування можуть бути склади або бази
постачальницько-збутових організацій, і завдання теорії
масового обслуговування в цьому разі зводиться до того, щоб
визначити оптимальне співвідношення між кількістю вимог на
обслуговування що надходять на базу, і кількістю
обслуговуючих пристроїв, за якого сумарні витрати на
обслуговування та збитки від простою транспорту були б
мінімальними. Моделі теорії масового обслуговування
застосовуються також для вирішення завдань організації та
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нормування праці, інших соціально-економічних проблем

Розглянуті моделі дають можливість провести раціональне дослідження
інноваційного управління розвитком підприємств [6].
Кожна модель робить вагомий внесок у дослідження, ґрунтовні
твердження та рекомендації, акцентуючи увагу на культурологічних
особливостях підприємства. Можливим є створення інтегральної, практично
орієнтованої моделі структурних змін підприємства.
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Реформування вітчизняної облікової системи в євроінтеграційному
просторі підвищує інтерес до вивчення системи обліку в інших країнах.
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Дослідження цього питання дає змогу краще зрозуміти процеси, що
відбуваються в галузі бухгалтерського обліку в Україні, а також
використовувати міжнародний досвід в ході реформування бухгалтерського
обліку. Наукові дослідження, що ілюструють принципові відмінності, які
існують між вітчизняною та зарубіжними системами бухгалтерського обліку
та звітності, мають велике значення для зведення до “спільного знаменника”
української практики бухгалтерського обліку та МСФЗ.
Відомо, що у світі не існує і двох країн з ідентичною організацією
обліку. Національні особливості стосуються усіх аспектів облікового процесу:
звітний період, план рахунків, первинний облік, поточний облік на рахунках,
узагальнення поточного обліку в обліково-сальдовій відомості (пробному
балансі), підготовка та подання звітів.
Сучасний етап розвитку економічних відносин спрямований на створення
інформаційних систем, що дозволяють акумулювати максимально аналітичність і
релевантну інформацію про діяльність підприємства при найменших затратах на її
впровадження та функціонування. Традиційно використовувані в Україні системи
бухгалтерського обліку, а також інструменти контролю та аналізу в останні
десятиліття були доповнені системами і методами інших країн.
Система бухгалтерського обліку різних країн сформувалася на одних і
тих же базових принципах, про що свідчить історія розвитку обліку. Однак
відмінності, зумовлені особливостями історичного розвитку кожної з них,
продовжують зберігатися. У цьому зв’язку аналіз облікових систем окремих
країн, здатних надати найбільш суттєвий вплив на розвиток вітчизняного
обліку, становить великий інтерес для фахівців у цій галузі. Ступінь впливу тієї
чи іншої країни на розвиток українського обліку залежить насамперед від того,
наскільки активна економічна взаємодія між країнами.
Однак поряд з відмінними рисами простежуються і спільні. У науковому
середовищі склалася думка про існування певних моделей обліку, які об’єднують
країни з подібними обліковими системами: англо-американська (Британськоамериканська), континентальна, південно-американська, ісламська.
Слід зазначити, що класифікація облікових моделей є ефективним
засобом, який використовується для опису і порівняння різних облікових
систем, надання допомоги окремим країнам у виборі найбільш придатної для
них облікової моделі, виявлення можливих проблем, які можуть виникнути в
процесі використання певної моделі обліку шляхом порівняння з країнами, які
застосовують таку ж облікову модель. У той же час наявні класифікації є
досить умовними, оскільки навіть у межах однієї облікової моделі можуть бути
відмінності щодо ведення обліку в окремих країнах, які працюють за
принципами цієї моделі. Крім того, облікові моделі втрачають свої
характеристики у зв’язку з еволюційним розвитком міжнародної системи
бухгалтерського обліку та визнанням багатьма країнами світу міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Як свідчить вітчизняний досвід організації та ведення бізнесу підприємства
можуть отримати конкурентні переваги шляхом впровадження міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, які дають можливість сформувати повну і
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всебічну інформацію про всі аспекти їх діяльності в оптимальних аналітичних
розрізах для всіх рівнів користувачів.
Практика міжнародного обліку важливу роль у створенні дієвої системи
управління віддає процесу планування, який може ефективно функціонувати
тільки у взаємозв'язку процесом контролю. Планування поряд з урахуванням,
аналізом і контролем є однією функцій управління і являє собою процес
визначення дій, які повинні бути виконані в майбутньому. Будь-яке
підприємство потребує створення системи, що дозволяє: формувати корисну
для обліку, планування: контролю за витратами інформацію. [2]
Проте загальна спрямованість обліку країн, що належать до різних
облікових моделей, суттєво різниться. Так, у більшості європейських країн, які
належать до континентальної системи обліку, облік ведеться в інтересах і за
принципами, сформованими державними, в тому числі податковими, органами.
У Франції і Бельгії, Пакистані, В’єтнамі, Іспанії, Португалії, Україні
вирішальну роль в управлінні національними ресурсами відіграє держава, яка
поєднує в собі також і функції інвестора чи кредитора, тому облікова
інформація в цих країнах є уніфікованою. У Німеччині і Швейцарії основним
користувачем облікової інформації є банки, які задовольняють більшу частину
потреб бізнесу і потребують публікації фінансової звітності. Облік у Німеччині,
Люксембурзі та Бельгії є консервативним, спрямованим на задоволення потреб
і захист інтересів банків як основних інвесторів. Облік у Голландії,
Великобританії, Ірландії більш мобільний і орієнтований на забезпечення
інвесторів та кредиторів інформацією, необхідною для ухвалення
управлінських рішень. У країнах англо-американської моделі обліку (США,
Канада, Японія, Мексика, Філіппіни, Великобританія, Австралія, Нова
Зеландія) облік ведеться в інтересах кредиторів та інвесторів. Підхід до обліку
не державний, а професійний, що означає регулювання бухгалтерського обліку
не державними органами, як в Україні, а професійними організаціями.
Облікові технології експортуються та імпортуються, забезпечуючи тим
самим подібність систем обліку, що застосовуються в різних країнах. Зокрема,
Г. Мюллер, Х. Гернон, Г. Міік [1] зазначають, що США мають суттєвий вплив
на облікову практику Канади завдяки географічній близькості, тісним
економічним зв’язкам, активній участі канадських компаній на американських
біржах цінних паперів тощо. Те ж саме можна сказати про Мексику, яка має
тісні торговельні зв’язки із США, Філіппінами та Ізраїлем. Цікаво відзначити,
що японські компанії все більше використовують американські облікові
стандарти, що пояснюється зростанням експансії японського капіталу на
американський континент.
Значний вплив на розвиток теорії і практики обліку у світі робить також
Великобританія, особливо Англія і Шотландія. Практично всі колишні англійські
колонії ведуть облік за британською моделлю. Серед них – Австралія, Нова
Зеландія, Малайзія, Пакистан, Індія, Південна Африка. Вплив Великобританії тут
настільки великий, що експортуються не тільки облікові ідеї та методики, а й
бухгалтерські кадри, а також система їх підготовки та сертифікації. Франція і
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Німеччина теж впливають у галузі облікової практики на свої колишні колонії, але
значно менше. [4]
Система бухгалтерського обліку визначається тим середовищем, в якому
він функціонує, і методологічні принципи його організації, теорії та практики
залежать від соціальних, політичних і економічних умов окремої країни.
Здійснене дослідження дало змогу виявити фактори, які впливають на
організацію обліку в певній країні (рис.1).
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Рис. 1. Основні фактори впливу на організацію обліку в певній країні [3]
Розглянуті теоретичні положення, ілюструючи принципові відмінності,
що існують між вітчизняною та закордонними системами бухгалтерського
обліку та звітності, мають велике значення для зведення до “спільного
знаменника” української практики бухгалтерського обліку та МСФЗ. Проте в
літературі ці відмінності практично не обговорюються, що стає причиною
нерозуміння проблеми переходу української системи бухгалтерського обліку
на МСФЗ.
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Отже, враховуючи вітчизняний досвід, українську облікову систему
можна віднести до континентальної моделі, яка за своєю концепцією є
діаметрально протилежною англо-американській, що є основою міжнародних
стандартів фінансової звітності. Тому, питання узгодженості облікових
методик та процедур є актуальним у подальшому проведенні теоретичних та
практичних досліджень.
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Платоспроможність у сфері страхової діяльності відрізняється від цього ж
поняття в інших секторах економіки. Ця специфіка проявляється в тому, що
основну частину своїх активів страховик формує за рахунок залучених коштів,
проте терміни і розміри майбутніх виплат страхувальникам він може оцінити з
великим ступенем ймовірності. Наявність такого роду невизначеності,
викликаної впливом різного роду факторів, зумовила необхідність здійснення
страховиком відповідного управління своєю платоспроможністю.
У зв’язку з тим, що страхова діяльність забезпечує страховий захист
суспільства, вимоги до платоспроможності страхових організацій значно вище
аналогічних вимог до платоспроможності інших суб’єктів господарювання.
Якщо для страхових організацій забезпечення платоспроможності є
безпосередньою умовою їх існування на страховому ринку, то для споживачів
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страхових послуг платоспроможність страховика виступає гарантією
стабільності їх господарської діяльності.
Засобом вирішення протиріччя між генеральною метою страхування –
страховим захистом клієнтів, і його комерційними цілями як виду
підприємницької діяльності виступає забезпечення платоспроможності
страхової організації.
Страхові компанії в Республіці Білорусь використовують такі
інструменти підтримки своєї платоспроможності: економічно обґрунтовані
страхові тарифи; страхові резерви, достатні для виконання зобов’язань за
договорами страхування, співстрахування, перестрахування; інвестиції;
перестрахування.
Як відомо, страховий тариф – це ставка страхового внеску (страхової
премії) з одиниці страхової суми (ліміту відповідальності).Розмір страхового
тарифу зумовлює обсяг грошових коштів, які отримає страхова організація.
Низький страховий тариф, з одного боку, дає можливість залучити більше
страхувальників, з іншого, – може призвести до нездатності страхової
організації
платити
за
своїми
зобов’язаннями.
Для
підтримки
платоспроможності страховика страховий тариф повинен бути економічно
обґрунтований. Додатками 1, 2 до наказу Міністерства фінансів Республіки
Білорусь № 270 «Про встановлення методики розрахунку страхових тарифів»
від 23 вересня 2016 року визначена методика розрахунку страхового тарифу за
видами
добровільного
страхування.
Зазначена
методика
носить
рекомендаційний характер. Страхова організація може використовувати інші
методи розрахунку страхових тарифів за видами добровільного страхування,
при цьому використаний метод повинен мати економіко-математичне
обґрунтування.
Поряд з економічно обґрунтованими страховими тарифами інструментом
підтримки платоспроможності страхової організації є страхові резерви. Для
забезпечення виконання прийнятих на себе страхових зобов’язань страхові
організації Республіці Билорусь утворюють страхові резерви:
1) з нарахованих страхових внесків:
- за видами страхування, які належать до страхування життя, –
математичні резерви;
- за видами страхування, що не відносяться до страхування життя, –
технічні резерви;
- по обов’язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань, обов’язковому страхуванню з державною
підтримкою врожаю сільськогосподарських культур, худоби і птиці –
спеціальний страховий резерв;
2) з прибутку, отриманого від здійснення інвестицій за допомогою
вкладення коштів математичних резервів за видами страхування, які належать
до страхування життя, і їх розміщення, – резерв додаткових виплат [1].
Методика розрахунку математичних, технічних резервів, а також резерву
додаткових виплат визначена постановою Міністерства фінансів Республіки
Білорусь № 188 «Про порядок і умови утворення страхових резервів страхових
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організацій» від 17 грудня 2007 року. Страхова організація за погодженням з
Міністерством фінансів Республіки Білорусь у випадках, передбачених цією
постановою, може використовувати інший порядок розрахунку страхових
резервів.
Страхові організації, на випадок невиконання своїх зобов’язань від
страхових внесків, за видами страхування, які належать до страхування життя,
видами обов’язкового страхування, за винятком обов’язкового державного
страхування, обов’язкового страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань, обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників транспортних засобів та інших випадків,
передбачених актами Президента Республіки Білорусь, зобов’язані створювати
гарантійні фонди. Кошти гарантійних фондів мають цільове призначення і
виділяються страховику за рішенням Президента Республіки Білорусь в разі
неможливості виконання страховою організацією своїх зобов’язань за
зазначеними видами страхування [1].
На страхові організації також покладається обов’язок щодо створення
фондів попереджувальних (превентивних) заходів від страхових внесків, за
видами обов’язкового страхування, за винятком обов’язкового державного
страхування, і видам добровільного страхування, крім добровільного
страхування
додаткової
пенсії.
Кошти
фондів
попереджувальних
(превентивних) заходів мають цільове призначення і використовуються для
фінансування заходів, спрямованих на зниження можливих збитків від
страхових випадків і їх запобігання [1].
Наступним інструментом підтримки платоспроможності страхової
організації є інвестиції. Страхова організація здійснює інвестиції за допомогою
вкладення коштів страхових резервів на умовах повернення, прибутковості,
ліквідності та диверсифікованості в порядку, визначеному Радою Міністрів
Республіки Білорусь за погодженням з Президентом Республіки Білорусь.
Об’єктами для інвестицій коштів страхових резервів є:
1) для страхових організацій, крім страхових організацій – державних
юридичних осіб або юридичних осіб, в статутних фондах яких більше 50
відсотків часток (простих (звичайних) або інших голосуючих акцій)
перебувають у власності Республіки Білорусь і (або) її адміністративнотериторіальних одиниць:
- державні цінні папери;
- цінні папери Національного банку Республіки Білорусь;
- цінні папери ВАТ «Банк розвитку Республіки Білорусь», за винятком
акцій, за погодженням з Міністерством фінансів Республіки Білорусь;
- цінні папери місцевих виконавчих і розпорядчих органів;
- цінні папери юридичних осіб Республіки Білорусь, в тому числі банків
(крім акцій та векселів, за винятком простих і перекладних векселів банків);
- дорогоцінні метали, за винятком їх брухту і відходів, з розміщенням їх в
банках Республіки Білорусь;
2) для страхових організацій – державних юридичних осіб або юридичних
осіб, в статутних фондах яких більше 50 відсотків часток (простих (звичайних)
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або інших голосуючих акцій) перебувають у власності Республіки Білорусь і
(або) її адміністративно-територіальних одиниць:
- державні цінні папери;
- цінні папери Національного банку Республіки Білорусь;
- цінні папери ВАТ «Банк розвитку Республіки Білорусь», за винятком
акцій, за погодженням з Міністерством фінансів Республіки Білорусь;
- цінні папери місцевих виконавчих і розпорядчих органів;
- дорогоцінні метали, за винятком їх брухту і відходів, з розміщенням їх в
державних банках [2].
При вкладенні коштів страхових резервів в об’єкти інвестицій (за
винятком державних цінних паперів) страхові організації зобов’язані
дотримуватися таких співвідношення:
1) за видами страхування, які належать до страхування життя:
- не більше 10 відсотків – в цінні папери Національного банку Республіки
Білорусь;
- не більше 20 відсотків – в цінні папери банків Республіки Білорусь, крім
акцій;
- не більше 10 відсотків – в цінні папери місцевих виконавчих і
розпорядчих органів;
- не більше 20 відсотків – в цінні папери юридичних осіб Республіки
Білорусь, які не є банками, в тому числі ВАТ «Банк розвитку Республіки
Білорусь», крім акцій та векселів;
- не більше 10 відсотків – в дорогоцінні метали, за винятком їх брухту і
відходів;
2) за видами страхування іншими, ніж страхування життя:
- не більше 15 відсотків – в цінні папери Національного банку Республіки
Білорусь;
- не більше 25 відсотків – в цінні папери банків Республіки Білорусь, крім
акцій;
- не більше 15 відсотків – в цінні папери місцевих виконавчих і
розпорядчих органів;
- не більше 25 відсотків – в цінні папери юридичних осіб Республіки
Білорусь, які не є банками, в тому числі ВАТ «Банк розвитку Республіки
Білорусь», крім акцій та векселів;
- не більше 15 відсотків – в дорогоцінні метали, за винятком їх брухту і
відходів [2].
В якості ще одного інструменту підтримки платоспроможності страхової
організації виступає перестрахування. Страховик, що прийняв на себе
зобов’язання, які перевищують його платоспроможність, зобов’язаний укласти
договір про перестрахування частини страхового ризику, прийнятого ним на
себе за договором страхування. Мета перестрахування – забезпечення
платоспроможності страхової організації, яка приймає на свій ризик занадто
високу для неї страхову суму. Адже виплата страхового відшкодування при
настанні страхового випадку в таких умовах могла б привести до нездатності
виконання страховиком прийнятих на себе страхових зобов’язань.
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На страхові організації, згідно з постановою Міністерства фінансів
Республіки Білорусь № 145 «Про затвердження Інструкції про порядок передачі
страховими організаціями прийнятих зобов’язань за договором добровільного
страхування, іншого, ніж страхування життя, з перевищенням встановленого
законодавством нормативу відповідальності Республіканському унітарному
підприємству «Білоруська національна перестрахувальна організація» від 29
листопада 2006 року, покладається обов’язок щодо забезпечення передачі
ризику виконання 10 відсотків своїх зобов’язань, прийнятих за кожним
договором добровільного страхування, іншого, ніж страхування життя,
укладеним з 6 листопада 2006 року з перевищенням встановленого
законодавством нормативу відповідальності, шляхом укладення договору
перестрахування з Республіканським унітарним підприємством «Білоруська
національна перестрахувальна організація» [3].Ця організація була створена
відповідно до постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь № 1463 «Про
створення Білоруської національної перестрахувальної організації» від 4
листопада 2006 року. Її основними завданнями є:
а) страхова діяльність виключно з перестрахування;
б) контроль за укладанням страховими організаціями Республіки Білорусь
договорів про перестрахування з іншими страховими організаціями [4].
Зазначені завдання спрямовані на створення національної системи
перестрахування і проведення державної політики, спрямованої на
забезпечення перестрахувального захисту економічних інтересів держави, а
також майнових інтересів вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб.
Ефективність розглянутих інструментів підтримки платоспроможності
страхових організацій в Республіці Білорусь забезпечується необхідною
законодавчою та нормативною базою та системою державного контролю та
нагляду.
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Медичний маркетинг в Україні в останні роки розвивається досить
швидко і поступово розширює та водночас все більш диференціює свої
напрямки: маркетинг закладів охорони здоров’я, фармацевтичний маркетинг,
маркетинг біотехнологій та ін.
Тому в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні
особливої актуальності набуває врахування особливостей кожної складової
медичної галузі та розробка комплексу маркетингу відповідно до них.
Що стосується маркетингу закладів охорони здоров’я, то потрібно
враховувати наступне:
1. Лікувальні заклади реалізують на ринку (або надають безкоштовно)
медичні послуги, але оцінка якості цих послуг – процес складний, а його
результат неоднозначний. З одного боку, певні параметри будь-якої медичної
послуги є обов’язковими з позицій державних стандартів, протоколу або
ліцензійних вимог. Але їх дотримання не завжди відповідає уявленню та
очікуванням споживачів про якість цієї послуги, тому що існує багато
складових, важливих з точки зору споживача, але не відображених в
стандартах [1].
2. Існування різних форм власності на ринку медичних послуг вимагає від
закладів платних послуг пошуку більш ефективних форм і методів
конкурентної боротьби не тільки між собою, але, в першу чергу, з державними
та муніципальними медичними закладами, що надають безкоштовні послуги. З
урахуванням специфіки галузі тут дуже важливий етичний аспект. Як може
конкурувати, наприклад, платна медична клініка з муніципальною, яка надає
медичні послуги населенню безкоштовно (принаймні, повинна це робити)?
Більшість фахівців впевнена, що сучасний розвиток ринку медичних
послуг не можливий без створення системи медичної допомоги орієнтованої на
пацієнта [3,4].
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Головним об’єктом такої системи повинен бути, насамперед, пацієнт, і
його потреби у різних видах медичної допомоги, що формують пропозиції
медичних послуг на ринку. Але, на думку дослідників, на жаль, високий рівень
корпоратизації та комерціалізації, активна технізація системи медичної
допомоги сприяли витісненню пацієнта з центру системи охорони здоров’я [2].
Необхідна детальна розробка переваг по кожному елементу комплексу
маркетингу. Наприклад, що стосується самого товару (медичної послуги), то це
може бути розширення асортименту надаваних послуг порівняно з
конкурентом, включення в перелік послуг декілька безкоштовних з метою
залучення клієнтів. Що стосується цінової політики платної медичної клініки,
то вона повинна бути більш гнучкою та диференційованою. Додатковими
конкурентними перевагами може бути також більш зручне розташування
клініки, забезпечення відсутності черг та часу очікування, додатковий
безкоштовний сервіс та приємна комфортна атмосфера.
Але, безперечно, головною конкурентною перевагою будь якої клініки чи
іншого закладу охорони здоров’я є склад та професійний рівень медичних
фахівців, які там працюють та надають ці послуги.
Це особливо актуально в розрізі медичної реформи в Україні, що
передбачає поступову персоналізацію у взаєминах «лікар – пацієнт».
Тому основним елементом комплексу маркетингу закладів охорони
здоров’я повинен бути маркетинг персоналу, спрямований на залучення
високопрофесійних фахівців, постійне стимулювання їх діяльності, заохочення
до підвищення кваліфікації, створення сприятливих умов функціонування
форми взаємодії «лікар – пацієнт».
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Гірничодобувна промисловість є однією з провідних галузей світової
економіки, що займає п’яте місце в світі за рівнем капіталізації найбільших
компаній вслід за банківським сектором, нафтогазовою, фармацевтичною і
комп'ютерною промисловістю, а також відіграє важливу роль і в економіці
України.
Гірнича промисловість має специфічні особливості, що впливають на
техніко-економічні показники її роботи та процес управління.
В теперішній час гірничодобувна промисловість займає невелику частку в
промисловості - близько 5% ВВП країни. Гірничодобувна промисловість в
Україні стикається з низкою проблем, що пов'язані з [1; 2]:
охороною навколишнього середовища, охороною здоров'я та безпекою,
збільшенням урядового контролю й відсутністю національної комплексної
стратегії розвитку гірничодобувної промисловості та фінансових ресурсів для
розвитку і реконструкції виробництва;
високою капіталомісткістю гірничих проектів;
технічною і технологічною відсталістю виробництва;
недосконалістю податкової системи та нормативно-правових актів, що
регулюють відносини в сфері надрокористування;
слабким розвитком приватного підприємництва, що підтверджується
зменшенням кількості підприємств та організацій гірничодобувної
промисловості (на початок 2010 р. - 633, 2017 р. - 390 підприємств [3]);
недостатнім рівнем якості менеджменту в галузі, в основному, внаслідок
того, що підприємства, які представляють галузь, є природними монополістами.
Проаналізувавши статистичні дані добувної промисловості України
можна зробити висновок, що частка продукції добувної промисловості в
економіці країни у 2018 р. зменшилась в порівнянні з 2010 р. (табл. 1).

Таблиця 1
Обсяг видобутку в Україні за період 2010-2018 рр.*
Назва**

Роки
185

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Добування кам'яного та
55
166,3
175,2
172,5
124,1
82,3
108,7
81,4
бурого вугілля, млн т
Добування сирої нафти
23,5
24
23,9
24,4
22,9
22,4
19,6
20,3
22,4
та природного газу
Добування сирої нафти,
2,6
2,4
2,3
2,2
2,1
1,9
1,6
1,4
1,6
млн т
Добування природного
20,9
21,6
21,6
22,2
20,8
20,5
19,6
18,9
20,8
газу, млрд м3
Руди залізні
173
176
185
184
175
167
151
161
неагломеровані, млн т
Концентрати залізорудні
64,3
66,6
67,1
70,4
68,3
66,9
62,57
55,32
60,5
неагломеровані, млн т
Концентрати залізорудні
61,5
64,4
64,6
67,6
60,2
55,2
56,74
46,29
53,1
агломеровані, млн т
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, за 2014-2018
рр. - також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
** Складено авторами за даними [3]

Аналізуючи табл. 1, можна побачити стрімке скорочення видобутку
вугілля. Так, з 2012 р. по 2017 р. показники видобутку вугілля взагалі усіма
шахтами України скоротилися на 61%. Але, для більш коректної інформації,
необхідно аналізувати показники 2014 р. і враховувати негативні події на сході
України, політичну та економічну кризу. Так з 2014 р. по 2017 р. показники
видобутку вугілля скоротилися на 46%. Тобто, ситуація значно не змінилася,
усі показники суттєво знизилися.
Аналіз стану гірничодобувної промисловості свідчить про погіршення
ситуації. А саме з 2012 р. по 2018 р. випуск продукції у добуванні, металевих
руд – на 26,22%, добуванні сирої нафти – на 34,78%. Але треба зауважити, що
за цей період видобуток природного газу, навпаки, збільшився – на 4,15%.
Тобто, найбільше знизилися показники видобутку кам’яного та бурого вугілля.
Це пов’язано, перш за все, з тимчасово окупованими територіями Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та частиною зони проведення
антитерористичної операції.
Відповідні негативні тенденції розвитку гірничодобувної галузі
підтверджується й динамікою індексів промислової продукції.
Співставлення індексів промисловості в цілому та добувної
промисловості за 2013-2018 рр. в Україні показує певне відставання галузі від
промисловості в цілому, особливо у 2013-2015 рр. Тільки у 2018 році індекси
майже вирівнялись: за промисловістю в цілому індекс склав 102,8; за
гірничодобувною галуззю – 102,4.
Показники рентабельності промислових підприємств рівномірно
знижуються з 2011 р. донині. Це пов’язано з низькою та подекуди від’ємною
рентабельністю окремих галузей як-то виробництво коксохімічних речовин,
нафтопереробки та водопостачання. І, якщо низька рентабельність є нормою
для певних виробництв, то, наприклад, значне зниження показника добувної
промисловості та виготовлення коксу викликане кризою на сході України.
Добувна промисловість, як і її складові, мають рентабельність вищу, ніж
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середня по промислових підприємствах. Проте в 2014 р. за отриманням
переважно збитку від операційної діяльності підприємства даної галузі
характеризуються від’ємною рентабельністю. Кризові явища економічного
характеру, посилені політичними негараздами, виявилися надто серйозними та
викликали падіння попиту і пропозиції, дестабілізувавши фінансовоекономічну ситуацію.
У 2017 р. Україна скоротила експорт залізної руди і концентрату
порівняно з 2016 р. на 4,6% - до 37,409 млн тон, у грошовому вираженні навпаки збільшила на 41,6%, до $2,588 млрд. При цьому обсяги експорту за
даними ДП "Держзовнішінформ" у 2018 році знизилися: 36,905 млн тон ЗРС,
що на 1,3% нижче показника 2017 р. [4]
Отже, близько 52% видобутої в Україні залізної руди експортується.
Негативна кон’юнктура на ринках commodities в 2014-2015 рр. зробила
українську залізну руду неконкурентоспроможною по ціні. В 2016 р. експорт
руди знизився на 17%. Зростання цін у другій половині 2016 р., та на початку
2017 р. підтримало виробників. Але, причини росту на ринках мають
тимчасовий характер і пов’язані з реалізацією інфраструктурних проектів в
Китаї та грою спекулянтів на біржовому ринку.
Серед країн до яких переважно експортується українська залізорудна
сировина у 2017-1 півріччі 2019 рр. лідирував Китай, поставки до якого щороку
зростають, а також Польща, Чехія, Словаччина і Австрія. Але, маючи високий
експортний потенціал Україна поки що не використовує його повністю у
порівнянні із іншими країнами, такими як наприклад, Бразилія [4].
Нині видобувним підприємствам України необхідно проводити не тільки
оновлення основних виробничих фондів з метою впровадження новітніх
технологій та устаткування, які забезпечать зменшення втрат корисних
копалин, але й екологізацію виробництва за усім технологічним циклом
(видобуток – переробка (збагачення)) з метою зменшення техногенного
навантаження на довкілля.
Для подальшого розвитку підприємств та подолання кризових явищ у
видобувній галузі України можна запропонувати такі заходи:
1) на макрорівні:
– розробка державних програм розвитку та стимулювання добувної
промисловості як однієї з ключових галузей народного господарства;
– державна підтримка інноваційної діяльності як загалом по
промисловості, так і у добувній галузі;
2) на мікрорівні:
– розробка нової державної мінерально-сировинної політики щодо
дослідження надр;
– відновлення та розвиток державної системи геологічного вивчення надр
з метою створення випереджаючого приросту розвіданих запасів корисних
копалин за рахунок коштів як держави, так і надрокористувачів [1, 5];
– розробка і впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій по
всьому виробничому циклу: видобування – збагачення – металургійний переділ
– виробництво кінцевої продукції;
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– формування великих інтеграційних об’єднань, які сприятимуть
підвищенню ефективності функціонування як кожного окремого підприємства,
так і комплексу загалом, або утворення кластера чи промислово-фінансової
групи;
– підвищення ефективності бізнес-процесів, що відбуваються на
підприємствах гірничодобувної галузі;
– вирішення проблеми технологічного відставання, що особливо
актуальне для підприємств гірничодобувної галузі (зокрема, впровадження
комплексу відносин, що називається корпоративною культурою);
– аналіз ефективності використання наявної матеріальної бази
виробництва та живої праці;
– раціоналізація використання матеріальних ресурсів за різними
напрямами, зокрема, акцентування уваги на використанні сучасних
високотехнологічних матеріалів;
– проведення аналізу ефективності використання трудового потенціалу
підприємств галузі.
Таким чином, негативний вплив на роботу вітчизняної добувної
промисловості здійснюють такі зовнішні чинники, як світова фінансовоекономічна криза, процеси глобалізації. Одночасно негативний вплив
здійснюється на рівні держави через недосконале законодавство у сфері
надрокористування. Негативний вплив спричиняють також внутрішні чинники.
Враховуючи таку ситуацію, для розвитку гірничодобувної промисловості
необхідно запровадити низку заходів з удосконалення механізмів регулювання
та
розробити
фінансово-регуляторні
режими
стимулювання
надрокористування, а саме в частині:
- залучення інвестицій в гірничовидобувну та металургійну галузі;
- більш повну і глибоку переробку мінерально-сировинних ресурсів, в
тому числі на принципах циркулярної економіки;
- забезпечення необхідного балансу між видобутком корисних копалин та
відтворенням мінерально-сировинної бази;
- максимального використання
підприємствами
нарахованих
екологічних податків і зборів.
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У зв’язку з нестабільною економічною, політичною та соціальною
ситуацією в деяких країнах світу, в тому числі й в Україні, замість
самореалізації в професійному плані чимало людей вимушені працювати задля
забезпечення власних мінімальних матеріальних потреб, не отримуючи від
цього жодного задоволення. Як результат, працездатність таких працівників
поступово знижується, а разом з тим ефективність роботи організації загалом.
Саме тому існує потреба в управлінні кар’єрними процесами серед сучасних
роботодавців.
Сучасний менеджмент визначає все більш зростаючу роль людського
чинника, як в системі розвитку сучасною організації так і у стратегічному
зростанні України. Виклики сучасності, такі як конкурування з штучним
інтелектом, перехід від «праця всього життя» до проектних робот, зростання
чинників, які обумовлюють «навчання протягом всього життя». Все це
приводить до того, що на перший план виходить ні поняття «кадри»,
«людський капітал», «людський ресурс», а поняття особистісного росту
кожного працівника в організації, допомога з боку організації «зрости» не
тільки як професіонал, а як особистість в цілому, та пошуки найбільш
досконалого підходу до управління кар’єрою працівника, як особистості.
Питанням управління кар’єрою присвятили велике число робіт вітчизняні
та зарубіжні вчені: Грачов М., Гриньова В.М., Кібанов А.Я., Кім М.Н., Оучі
У.Г., Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Самигін С.І., Травін В.В., Уотермен Р.,
Чижова Л.С., Савельєва В.С., Єськов О.С. та ін.
Метою даного дослідження є аналіз сутності дефініції «управління
кар’єрою»
Балабанова Л. В., Сардак О. В. «Управління кар'єрою персоналу – це
комплекс заходів, що здійснюються кадровою службою підприємства, з
планування, організації, мотивації і контролю службового зростання персоналу,
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виходячи з його цілей, потреб, можливостей, здібностей та схильностей, а
також виходячи із цілей, потреб, можливостей і соціально-економічних умов
підприємства. Управління кар'єрою полягає в тому, що, починаючи з моменту
прийняття працівника у підприємство, і, закінчуючи передбачуваним його
звільненням з роботи, необхідно організувати планомірне горизонтальне і
вертикальне просування по системі посад або робочих місць. Працівник
повинен знати не тільки свої перспективи на короткостроковий і
довгостроковий період, але і те, яких показників він повинен досягти, щоб
розраховувати на просування по службі [2].
Н.А. Аверіна, висловлює свою думку, що «управління кар'єрою полягає в
тому, що після прийняття працівника в організацію і до його передбачуваного
звільнення лінійний керівник і кадрова служба організовує його планомірне
просування по робочих місцях і посадах. Управління кар'єрою відповідає
інтересам організації і окремих працівників. Співробітник зацікавлений в
створенні умов для самореалізації та зростання в професійній сфері,
забезпеченні конкурентоспроможності на ринку праці. Організації необхідні
мотивовані і лояльні співробітники, орієнтовані на постійний розвиток. У
зв'язку з цим управління кар'єрою на сучасних підприємствах рекомендується
здійснювати відповідно до моделі партнерства. Партнерство передбачає
співробітництво трьох сторін: працівника, його керівника та кадрової служби.
Працівник несе відповідальність за планування і розвиток власної кар'єри (є
власником процесу). Керівник виступає в якості наставника. Кадрова служба
відіграє роль професійного консультанта і водночас здійснює загальне
управління процесом розвитку кар'єри персоналу в організації» [1].
Якщо звернутися до класичних основ менеджменту, то М. Мескон
розглядає у своїй книзі наступні поняття, які дуже тісно пов’язані з дефініцією
«управління кар’єрою»: «…визначає поняття управління кар'єрою як офіційну
програму просування робітників по службі, що допомагала б розкривати усі
свої здібності і застосовувати їх найкращим, з точки зору організації, чином.
Програми управління просуванням по службі допомагають організаціям
використовувати здібності своїх робітників повною мірою, а самим робітникам
дають можливість найбільше повно застосувати свої здібності. Офіційна
програма управління просуванням по службі дає людям можливість сприймати
їхню роботу в організації як "серію переміщень по різних посадах, що сприяє
розвитку як організації, так і особистості". Це має велике значення, оскільки
дослідження говорять про те, що люди звичайно ставляться до своєї кар'єри
достатньо пасивно. Вони схильні до того, щоб важливі рішення про їхню
кар'єру ініціювались би іншими людьми, а не їхніми власними інтересами,
потребами і цілями. На думку авторів публікацій і дослідників, працюють у цій
області, результатом програм просування по службі є велика відданість
інтересам організації, підвищення мотивації, продуктивності праці, зменшення
плинності кадрів і більш повне використання здібностей працівників» [4].
С. Сотникова дає таке визначення «Управління кар'єрою є
цілеспрямована діяльність керівного складу організації, керівників і фахівців
підрозділів системи управління персоналом, а також самих працівників щодо
190

формування стійкої системи поглядів, переконань, принципів, якостей людини,
що дозволяють йому вибірково зберігати свої особистісні та професійні позиції
і інтереси в умовах, що змінюються сучасної життя і професійної діяльності.
Управління кар'єрою - це частина управління персоналом, що стосується
взаємин роботодавця і працівників з приводу впливу на професійну та
організаційну кар'єру останніх на благо організації» [5,6].
В сучасному розумінні термін «управління кар’єрою», зважаючи на
різноманітність та різноспрямованість визначень, включає в себе як зовнішню
сторону( проходження ступенів просування), так і внутрішню, психологічну.
На думку автора основною суттєвою характеристикою, визнається процес
реалізації людиною себе, своїх можливостей в умовах професійної діяльності,
так і за межами організації; реалізація себе, як особистості на взаємовигідних
партнерських взаємовідношеннях з роботодавцем.
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Культурний рівень розвитку суспільства і відчуття нестачі знань є
причиною виникнення у людей потреби в освіті, яка може бути виявлена і
задоволена закладами вищої освіти шляхом надання освітніх послуг. Оскільки
ринок освітніх послуг функціонує в умовах ринкової економіки, вищі навчальні
заклади повинні спрямувати свою діяльність на встановлення очікуваних і
прогноз нових потреб споживачів.
Гостра конкуренція між закладами вищої освіти вимагає від них
застосування маркетингових інструментів, які дозволяють виявити особливості
конкретних сегментів споживачів, визначити фактори, що впливають на їх
рішення, задовольнити їх потреби. Оскільки орієнтиром закладів вищої освіти є
ринок і споживачі, освітня діяльність неможлива без вивчення моделі їх
поведінки. Оцінка і моделювання споживчої поведінки дозволяє виявити
фактори, на які можна впливати для задоволення існуючих і активізації нових
потреб, формування попиту. Ці аргументи визначають актуальність даного
дослідження.
Проблемам освіти у своїх працях приділяли увагу такі зарубіжні вчені та
вітчизняні науковці як Т. Оболенська[1, c.133], С. Кадочников [2, c.48], Т. Сон
[3]та ін. Однак у сучасних умовах розбудови економіки знань питання
маркетингових досліджень на ринку освітніх послуг потребують поглибленого
висвітлення. Мова йде про модель поведінки споживача на ринку освітніх
послуг.
Вивчення поведінки реальних та потенційних споживачів освітніх послуг
дозволяє вищим навчальним закладам підготуватися до конкурентної боротьби,
мати чітке уявлення про основних споживачів, своєчасно виділяти, утримувати
і демонструвати конкурентні переваги в зовнішньому середовищі.
Визначення споживчих потреб та інтересів – головне завдання вищих
навчальних закладів в умовах конкурентної боротьби. Розуміння поведінки
потенційних та реальних здобувачів освіти допоможе закладу не тільки
пристосуватися до неї, а й формувати її. Дослідження споживчих потреб на
ринку освітніх послуг доцільно здійснювати з використанням маркетингових
методів.
Традиційними методами визначення споживчих потреб у сфері вищої
освіти є анкетування, експертні інтерв’ю, фокус-група, методи статистичного
аналізу. Серед методів, що дозволяють проаналізувати поведінку споживачів,
метод «ідеальної точки» дає можливість визначити ставлення майбутнього
студента до певного закладу вищої освіти з урахуванням його очікувань [4].
Ставлення споживача до послуги розраховуємо за формулою (1):
𝑄𝑖 = −1 × ∑ 𝑤𝑖 × ((𝑃𝑖𝑗 − 𝐼𝑗 ) − (𝐸𝑖𝑗 − 𝐼𝑗 )),
(1)
де 𝑄𝑖 – ставлення споживача до послуги;
𝑤𝑖 – вагомість j-го фактора;
𝑃𝑖𝑗 – рівень фактора (фактичний) i-го ВНЗ, що сприймається;
𝐼𝑗 – ідеальний для споживача рівень j-фактора;
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𝐸𝑖𝑗 – очікуваний споживачем рівень j-фактора для i-го ВНЗ.
Доцільно дотримуватись логічного відношення переваг 𝑃𝑖𝑗 < 𝐸𝑖𝑗 < 𝐼𝑗 .
Схожою є модель «задоволеність/важливість» – мультиатрибутивна
модель ставлення, у якій розглядається важливість кожного атрибута і ступінь
сприйманої присутності (задоволеність) атрибута. Для аналізу задоволеності
розраховують середнє значення і середньоквадратичне відхилення по кожному
атрибуту. Отримані оцінки порівнюють із середніми по досліджуваному
сегменту. Таке порівняння дозволяє скласти досить точну картину про
сприйняття ринком якості товару.
Маркетингові дослідження мають велике значення в плануванні
діяльності навчального закладу, в формуванні його цілей, місії, стратегій та
задач. Структура маркетингового дослідження ринку освітніх послуг включає
аналіз кон’юнктури ринку та дослідження цільової аудиторії, що дозволяє
сформувати інформаційно-аналітичну основу для підвищення якості освітніх
послуг.
Таблиця 1
Узгодження пріоритетів держави, ринку праці та споживачів з
перспективою на майбутнє
Держава

Ринок праці

Споживач

Середня освіта

Технології легкої
промисловості

Філологія

Право
Правоохоронна
діяльність
Комп’ютерні науки
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Держава
Будівництво та
цивільна інженерія
Філологія
Комп’ютерна
інженерія
Галузеве
машинобудування
Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Будівництво та
цивільна інженерія
Електроніка

Майбутнє [5]
Інженерія
програмного
забезпечення

Право

Право

Менеджмент

Менеджмент

Комп’ютерні науки

Економіка

Металургія

Середня освіта

Професійна освіта

Ринок праці

Споживач

Фармація

Журналістика

Медицина

Економіка
Інженерія
програмного
забезпечення

Майбутнє [5]
Будівництво та
цивільна інженерія
Медицина

Медсестринство

Біотехнології та
біоінженерія

Автомобільний
транспорт

Психологія

Системний аналіз

Залізничний
транспорт

Медицина

Енергетичне
машинобудування

З цією метою було проведено аналіз ринку освітніх послуг у розрізі трьох
напрямків: державного замовлення, ринку праці та споживчих потреб. Це
дозволило зробити висновок, що пріоритети держави та абітурієнтів не
збігаються, внаслідок чого порушується взаємозв’язок між ринком освітніх
послуг та ринком праці (див.табл.1).
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Споживач являє собою складну соціально-психологічну систему, яку
важко дослідити до кінця. Однак, необхідно вміти описувати і передбачати, як
поводять себе різні групи людей у відношенні реалізації своїх потреб в товарах
і послугах. Це можливо за допомогою створення моделей поведінки
споживачів, що дозволить з певною ймовірністю прогнозувати, які рішення
вони прийматимуть. Вищим навчальним закладам слід визначити, на основі
яких критеріїв споживач робить вибір. Для цього пропонуємо модель поведінки
споживача на ринку освітніх послуг (див.рис.2).
Поведінку здобувачів освіти на ринку освітніх послуг умовно можна
поділити на три стадії: передспоживання, споживання та постспоживання, які
включають набір дій під впливом певних факторів. Проходячи кожну зі стадій,
споживач змінює свої ролі, перетворюючись із абітурієнта на студента, зі
студента на випускника вищого навчального закладу.

Рис. 2 Модель поведінки споживача на ринку освітніх послуг
Висновки. Визначення споживчих потреб та інтересів – головне завдання
вищих навчальних закладів в умовах конкурентної боротьби. Розуміння
поведінки потенційних та реальних здобувачів освіти допоможе закладу не
тільки пристосуватися до неї, а й формувати її. Проведене дослідження показує,
що пріоритети держави, ринку праці та споживачів не збігаються. В цій
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ситуації заклади вищої освіти, як постачальники освітніх послуг, повинні
збалансувати попит споживача (абітурієнтів, студентів та їх батьків) з
пропозиціями замовника (держави, підприємців, ринку праці).
Запропонована в роботі модель поведінки споживача на ринку освітніх
послуг допоможе не тільки орієнтуватися на задоволення його потреб, а й
формувати попит на необхідні освітні продукти з урахуванням факторів впливу
на прийняття рішень.
Перспективою подальших досліджень є розробка моделі, заснованої на
сценарному методі прогнозування, яка дозволить виявити бажаний та найбільш
ймовірний сценарій розвитку системи вищої освіти.
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На сьогоднішній день інвестиційна привабливість підприємства відіграє
одну з головних ролей у розвитку підприємства та підвищенні його
конкурентоспроможності на ринку. Для того, щоб інвестору визначитися, в яке
підприємство вкласти кошти, йому потрібна інформація про сильні та слабкі
сторони в діяльності підприємства, перспективи його подальшого розвитку й
можливість забезпечити найбільш високу ефективність вкладених коштів.
Проблемні аспекти оцінювання інвестиційної привабливості підприємств
знайшли відображення у працях зарубіжних (Дж. Кейнс, У. Шарп, Й.
Шумпетер, І. Ансофф та інші) та вітчизняних (І.О. Бланк, М.І. Крупка, А.А.
Пересада, Т. Майорова, В.П. Савчук та інші) вчених.
В сучасних умовах існує значна кількість методів оцінювання рівня
інвестиційної привабливості підприємств: методики, які базуються на
показниках оцінки фінансово-господарського стану підприємства; на не
фінансових показниках; різнопланова оцінка підприємства; використання
статистичної інформації; оцінка привабливості цінних паперів компанії;
комбіновані методики [1,2]. Призначення всіх перерахованих методик,
зводиться до того, щоб встановити, чи є доцільним інвестування коштів в
аналізоване підприємство. Більшість науковців пропонують використовувати
методики оцінки інвестиційної привабливості, які базуються на фінансовому
стані підприємства [3], оскільки інформація фінансової звітності є більш
доступною та дає можливість оцінити показники фінансового стану в динаміці.
Однак, у даних методичних підходах бракує повної інформації щодо об’єкта
інвестування та не враховуються специфічні особливості підприємств.
Для визначення інвестиційної привабливості підприємства пропонується
використання нестандартної моделі комплексного характеру, а саме матричної
моделі [4], яка базується на використанні як кількісних (фінансових показників)
так і якісних факторів. Головними перевагами даної методики є можливість
визначити вплив кількісних і якісних показників при оцінці інвестиційної
привабливості, та виявити слабкі місця і потенційні можливості підприємства, в
яке інвестор збирається вкласти кошти.
Згідно даної моделі складається матриця Е (n*m), кількість рядків (n) якої
визначається групами кількісної оцінки фінансового стану підприємства, а
кількість стовпчиків (m) матриці – числом складових, які забезпечують
коректне визначення відповідних кількісних показників.
Беручи до уваги сучасний стан вітчизняних промислових підприємств, в
даній методиці, матрицю кількісних показників (ліквідності, фінансової
стійкості, оборотності активів та прибутковості капіталу) пропонується
доповнити групою показників майнового стану (коефіцієнтами зносу ОЗ,
оновлення ОЗ та мобільності активів), оскільки, саме майновий стан є одним з
найбільш проблемних місць на промислових підприємствах, який
характеризуються високим ступенем зношеності, моральною та фізичною
застарілістю основних засобів, що призводить до посилення технічної та
технологічної відсталості у більшості вітчизняних підприємств. Тому наявність
групи показників майнового стану дозволить інвестору об’єктивніше оцінити
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інвестиційну привабливість промислового підприємства і прийняти правильне
рішення про вкладання коштів.
На підставі викладеної методики складається таблиця, в якій зведені
основні кількісні показники інвестиційної привабливості підприємства, а також
критерії їх оцінки в динаміці відповідно до матричної моделі.
Таблиця 1
Кількісні показники інвестиційної привабливості підприємства
Показник

Позначення

Показники майнового стану
1. Коефіцієнт зносу ОЗ
Х11
2. Коефіцієнт оновлення ОЗ
Х12
3. Коефіцієнт мобільності активів
Х13
Показники ліквідності
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Х21
2 Коефіцієнт покриття
Х22
3. Коефіцієнт швидкої ліквідності
Х23
Показники фінансової стійкості
4. Коефіцієнт автономії
Х31
5. Коефіцієнт маневреності власних коштів
Х32
6. Коефіцієнт заборгованості
Х33
Показники оборотності активів
7. Коефіцієнт трансформації
Х41
8.Тривалість обороту всіх активів, в днях
Х42
9. Коефіцієнт оборотності поточних активів
Х43
Показники прибутковості капіталу
10. Коефіцієнт прибутковості активів, %
Х51
11. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, %
Х52
12. Коефіцієнт прибутковості реалізації продукції, %
Х53

Критерії оцінки
показника
Х11≤0,5↓; e11=1
Х12↑; e12 =1
Х13=0,5↑; e13 =1
Х21>0,2; e21=1
Х22>1; e22 =1
Х23≥0,7-0,8; e23=1
Х31≥0,5; e31 =1
Х32≥0,5; e32 = 1
Х33≤1; e33 = 1
Х41↑; e41= 1
Х42 ↓; e42 = 1
Х43 ↑; e43 = 1
Х51↑; e51 = 1
Х52↑; e52 = 1
Х53↑; e53 = 1

Визначення якісних показників пропонується здійснювати шляхом
проведення аналітичної роботи експертним методом, використовуючи теорію
вагових коефіцієнтів (табл. 2).
Таблиця 2
Вагові коефіцієнти якісних показників оцінки інвестиційної
привабливості
Назва показника

Показник

1. Галузева приналежність підприємства
2. Стадія життєвого циклу підприємства
3. Розрахунки підприємства з персоналом
4. Розрахунки підприємства за кредитами
5. Професійні здібності керівництва
6. Добросовісність підприємства як партнера

х6
x7
x8
x9
x10
x11

Інтервали зміни вагових
коефіцієнтів
0<К6<0,05
0<К7<0,25
0<К8<0,15
0<К9<0,25
0<К10<0,2
0<К11<0,05

Узагальнюючий показник інвестиційної привабливості підприємства
визначається шляхом підсумування кількісних та якісних показників, та
порівнюється з інтервалами рівнів загальної інвестиційної привабливості:
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Fмін.якіс.+Fмін.кіл.≤ F(х1…х11)≤ Fмак.якіс. + Fмак.кіл.,

(1)

Отримані результати узагальненого показника в комплексному поєднання
кількісних та якісних факторів дають змогу об’єктивно оцінити рівень загальної
інвестиційної привабливості промислового підприємства. На основі проведення
оцінки інвестиційної привабливості за матричною моделлю можна довести
інвестору доцільність укладання коштів у промислове підприємство.
Висновок. Методика оцінка інвестиційної привабливості на основі
матричної моделі дає можливість на базі кількісних і якісних показників
достовірніше визначити ступінь інвестиційної привабливості, врахувавши
особливості діяльності промислового підприємства, виявити напрями
діяльності підприємства, де наявні проблеми, і на основі узагальненого
показника прийняти правильне інвестиційне рішення.
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Хаотичність процесів розвитку і неконтрольованість кризових тенденцій
на макрорівні спричинили руйнацію структури потенціалу, що виявилося в
порушенні пропорцій між основними елементами соціально-економічних систем
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сучасних підприємств. Систему довгострокових планів витіснило стратегічне
планування та управління, основою якого є збалансування внутрішніх
можливостей підприємства та можливостей, що надає зовнішнє середовище
господарювання. Тому під час формування ринкової економічної системи
особливої актуальності набувають проблеми планування та оптимізації
можливостей підприємств стратегічного та поточного характеру, планування
розвитку їх потенціалу. Проте, в сучасних умовах волатильності існує велика
кількість ризиків та нових вимог до процесу планування.
Загальна соціально-економічна політика у нашій державі, на даний час,
спрямована на підвищення ефективності господарського використання
наявного потенціалу, зміцнення внутрішніх зв’язків у науково-технічному
комплексі та формування реалістичних сценаріїв розвитку. Тим часом,
удосконаленню управління процесами ефективної діяльності промислового
підприємства на інноваційних, ресурсних та логістично-маркетингових засадах
та формування методичного управлінського інструментарію на основі
використання багатокомпонентної моделі організаційного механізму
забезпечення стабільного функціонування підприємства приділено недостатньо
уваги. Процес планування носить фрагментарний характер та немає
стратегічної спрямованості.
В сучасних умовах господарювання, інноваційна діяльність з
врахуванням інноваційно-ресурсних та логістично-маркетингових чинників
виступає не лише в ролі двигуна ринкової економіки, а і є однією з
найважливіших складових забезпечення поступального розвитку промислових
підприємств. Разом з тим, планування є одним із визначальних функцій
менеджменту та основою економічних перетворень за рахунок розробки та
впровадження в систему планування новацій організації цього процесу в
контексті планування можливостей реалізації поставлених стратегічних цілей.
Організація системи планування передбачає впорядкування, узгодження,
налагодження взаємодії між її елементами. Планування виконує роль
інформатора управлінської діяльності до виконання певних дій, прийняття
управлінських рішень направлених на досягнення поставлених цілей. Для
системи планування характерні не лише наявність зв’язків і відносин між
елементами, що їх утворюють, а й нерозривна єдність із середовищем, у
взаємозв’язку з яким воно проявляє свою цілісність. За допомогою системи
планування, керівництво підприємства отримує інформацію, яка відображає
економічні процеси та взаємозв’язок підприємства і ринку, цим пояснюється
відкритість системи планування, яка дозволяє зберегти високій рівень
організованості системи та розвиватись в напрямі підвищення складності. Крім
того, варто зазначити, що система планування може бути різною для різних
підприємств, вимагає виділення її окремих підсистем зі своїми елементами, які
обслуговують інформаційні потреби різних категорій користувачів.
Постійні зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищах організації
вимагали адекватної реакції на них. Ситуаційний підхід в плануванні – це спосіб
мислення спрямований на підбір прийомів менеджменту для передбачення та
розв’язання конкретних ситуацій з метою найбільш ефективного досягнення
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запланованих цілей. Він не перекреслює концепції інших шкіл управління та
підходів. Так як і системний підхід, з яким він має тісний зв'язок (оскільки
ситуаційний підхід варто розглядати в рамках системного підходу), він
націлений на інтеграцію різних сегментованих підходів і підкреслює зв'язок
управлінських функцій.
Особливе місце планування в розвитку підприємства пояснюється тим, що
саме в рамках системного підходу, воно забезпечує інтеграцію усіх
(економічних, господарських, технологічних, соціальних та інших) процесів на
підприємстві направлених на досягнення цілей з врахуванням основних
положень розглянутих концептуальних підходів з ефектом синергізму. Саме
планування об’єднує в єдине ціле внутрішнє і зовнішнє середовище, посилюючи
адаптивність і конкурентоспроможність бізнесу. З управлінської позиції
планування розглядається як одна з найважливіших функцій управління, як
спосіб узгодження дій учасників діяльності. Основна сутність планування
полягає в цілепокладанні, визначенні та обґрунтуванні шляхів і способів
досягнення цілей.
На процес реалізації плану та на досягнення цілей впливають різні умови
та зовнішнє середовище, на які потрібно вчасно реагувати. Окрім того, потрібно
завчасно розробити можливі варіанти прийняття рішень в різних ситуаціях.
Умовою реалізації цілей є не просто план, а план, той що реалізується. До вищих
цілей підприємства повинні відноситись і такі життєво важливі як: захист та
покращення навколишнього середовища, застосування інноваційних, але не
шкідливих для навколишнього середовища технологій, виробництво безпечної та
корисної для здоров’я людини продукції, збереження соціально – ринкової
економічної системи як конкурентної економіки, забезпечення вільного
демократичного суспільного устрою тощо. Суспільство вимагає від
підприємства врахування цих важливих проблем.
Вибір оптимального набору інструментарію з-поміж існуючих
методичних прийомів та інструментів планування, аналізу факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища – компетенція менеджерів вищого та
середнього рівня управління. Отримані результати аналізу та оцінки
зовнішнього і внутрішнього середовища забезпечують формулювання
стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії, що являє собою
комплексний план дій, спрямованих на досягнення стратегічних цілей
підприємства.
Стратегічні цілі формулюються з врахуванням місії підприємства та у
відповідності із сформульованою стратегією. Підбір показників, що
конкретизують зміст стратегії, здійснюється не з існуючої бази, а виключно у
відповідності зі стратегією. Визначення причинно-наслідкових зв’язків між
стратегічними цілями і показниками у вигляді стратегічних карт забезпечує
розуміння логіки стратегії підприємства. Тобто стратегічні карти забезпечують
розуміння того, як реалізація однієї цілі приятиме досягненню інших. В
основному науковці та практики менеджменту в своїх дослідженнях
використовують саме збалансовану систему показників, запропоновану Р.
Капланом та Д. Нортоном. Як зазначено в [1, с. 254], вибір згаданої вище
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системи показників обумовлено такими причинами: по-перше, модель
Р. Каплана та Д. Нортона найбільш популярна, а це свідчить проте, що
апробована багатьма розробниками і показала себе спроможною принести
найбільш значимий економічний ефект при умові успішної розробки та
впровадження; по-друге, дана методика з’явилась раніше інших, що дає
можливість отримати більше інформації про досвід її впровадження на інших
підприємствах; по-третє, це логічно побудована, систематизована, найбільш
доступна для розуміння і впровадження модель побудови збалансованої
системи показників; по-четверте, концепція вигідно відрізняється від інших
концепцій тим, що фінансові та нефінансові індикатори інтегруються з
врахуванням причинно-наслідкових зв’язків між результативними показниками
і ключовими факторами, під впливом яких вони формуються.
Без сумніву досягнення цілей підприємства залежить від внеску кожного
його члена, творчого підходу до вирішення питань. Ще Адам Сміт зазначав, що
ефект спільних дій групи людей, організованих в колектив більше суми ефектів
їх поодиноких дій. Додатковий ефект проявляється в тому, що свідомо
встановлений зв’язок породжує синергетичний ефект від використання
потенціалу підприємства. Успішність перетворення стратегії в дії та результати
в значній мірі визначається спроможністю менеджерів середньої ланки
розкрити і роз’яснити зміст стратегії членам команди, визначити послідовність
дій, раціонально використовувати та розвивати їх потенціал. Це підвищить
рівень сприйняття і розуміння стратегії виконавцями та оперативність
прийняття рішень в реальному часі реалізації стратегії.
Тому ефективне управління плануванням діяльності підприємства є
запорукою ефективного використання його наявного та створюваного в
майбутньому потенціалу і досягнення цілей діяльності. Планування забезпечує
єдність цілей власників і працюючих підприємства, підвищення ефективності їх
праці, що приводить до зростання результативності діяльності та задоволення
інтересів зацікавлених сторін.
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Термін «цифрова трансформація» (ЦТ) останнім часом все частіше
використовують в бізнесі. Це процес який впроваджує сучасні технології в
бізнес-процеси підприємства. ЦТ здійснюється не лишена глобальному рівні,
але й на рівнях як різних сфер бізнесу так і окремих підприємств.
Вивчення даного процесу є особливо актуальним саме зараз, тому що
сучасні міжнародні корпорації постійно впроваджують нові технології і
проводять цифрову трансформацію своїх бізнес-моделей з метою збереження
лідируючих позицій в свій галузі за рахунок створення технологічних бар'єрів,
подолати які їх конкурентам не вдасться[1].
Згідно з аналізом BCG (Boston Consulting Groop) [2], в області
впровадження цифрових технологій історично лідирують B2C-сектори: медіа,
де вже відбулися фундаментальні зміни; роздрібна торгівля; телекомунікації;
страхування і банківське обслуговування. В першу чергу, цифрова
трансформація охоплює галузі медіа та телекомунікації.
Однак не всі галузі однаково включені в процес цифрової трансформації.
Наприклад, в металургії, нафтогазовому секторі, електроенергетиці та
машинобудуванні діджиталізація спрямована в основному на внутрішні
поліпшення діяльності підприємств і не зачіпає поки їх зовнішнє середовище
[3].
В останні десятиліття зростають вимоги до потреб в галузі охороні
здоров'я, а також збільшуються витрати на послуги з надання медичної
допомоги. Сучасні умови вимагають від фармацевтичної галузі зміни
парадигми в бік ефективної трансформації систем надання первинної медичної
допомоги з залученням сучасних діджитал технологій. Проте більшість
фармацевтичних компаній взагалі обмежуються впровадженням в бізнеспроцеси цифрових сервісів, наприклад заказ ліків он-лайн або консультація
лікаря, в такому випадку говорити про цифрову трансформацію, тобто про
кардинальну зміну форми ведення бізнесу, не доводиться.
Доступність інформаційних технологій сприяє появі абсолютно нових
фармацевтичних гравців на ринку, більш гнучких, які застосовують абсолютно
нові моделі управління бізнесом, і, відповідно, більш конкурентоспроможних,
ніж традиційні компанії. Проте впровадження цифрових послуг у
фармацевтичній галузі прогресує досить повільними темпами. Зосередженість
на кінцевому продукті залишається основою фармацевтичної бізнес-моделі.
Фармацевтичні компанії все ще знаходяться в експериментальній фазі, коли
мова йде про пропонування цифрових послуг за межами традиційних послуг
аптек. Незважаючи на суттєвий рух у галузі, роль, яку цифрові послуги «поза
таблетками» приймають у фармацевтичній бізнес-моделі, в науковій літературі
значною мірою ігнорується.
Фармацевтична галузь переживає ряд далекосяжних змін: терміни дії
патентів, посилення конкуренції та зростаючий ціновий тиск похитують основу
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традиційної бізнес-орієнтованої моделі. Цифрова трансформація самостійно
формує галузь, оскільки цифрові послуги, що виходять за межі самого
продукту, інтегруються в спектр пропозицій. Зараз діджиталізація змінює
обличчя фармації, а «пов’язане здоров'я» виявляє великий потенціал для того,
щоб принести користь усім зацікавленим сторонам шляхом досягнення
«потрійної мети» – надання кращого досвіду догляду, покращення результатів
охорони здоров’я та зменшення витрат на душу населення.
Виходячи з висновків наших досліджень, фармацевтичні компанії
повинні адаптувати свою традиційну бізнес-модель, об'єднуючи продукти з
послугами «поза таблеток». У довгостроковій перспективі ці служби повинні
відігравати роль «підсилювачів результатів» та сприяти створенню нового
значення, орієнтованого на результат. В даний час фармацевтичній
промисловості бракує поштовху, щоб перейти «за межі таблетки».
Ефективність діючої бізнес-моделі все ще знаходиться на високому рівні, а
фінансові стимули для здійснення послуг рівня 2 або 3 рівня недостатньо (рис.
1).
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Збільшити обсяг
продажу продукції
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Орієнтована на продукт

Цифрова
трансформація

Цифрово
модифікований бізнес

Новий цифровий бізнес

Новий цифровий бізнес

Потоки доходів

Продаж продукції

Потік доходів від продажу
продукції та послуг

Результати здоров'я

Тип послуги

Які стосуються товару

Суміжний сервіс

Види послуг

Особливі послуги, які
покращують лояльність

Оплата

Плата за
обслуговування (товар)

Наприклад послуги з
лікування хронічних
захворювань
Плата за обслуговування
(товар і послуга)

Об’єм

Підвищення результатів
Забезпечення позитивних
результатів
Орієнтована на результат

РІВЕНЬ 3

Створення доходів
Забезпечити додаткову
цінність
Орієнтована на продукти
та послуги

РІВЕНЬ 2

РІВЕНЬ 1

Призначення
послуги

Які стосуються товару;
суміжний сервіс; автономне
обслуговування
Наприклад послуги з
лікування / лікування
хронічних захворювань
Оплата за ефективність
(результат)
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Рис. 1. Трирівнева модель потенційних послуг
Однак важливо прийняти довгострокову перспективу та змінити
стратегію зараз, щоб зменшити ризик бути перевантаженим парадигмою
ціноутворення на основі результатів та сильною конкуренцією в майбутньому.
Експерти та літературні дані сходяться на думці, що фармацевтичні
компанії повинні брати участь у різних партнерствах для забезпечення
успішного розвитку та впровадження послуг «поза таблетками». Оскільки
пасивні пацієнти перетворюються на вирішальних клієнтів, важливість надання
пропозицій, орієнтованих на пацієнта, зростає. Однак гальмування норм та
недостатня експертиза ускладнює фармацевтичним компаніям створення та
впровадження послуг, орієнтованих на пацієнтів. Наприклад, багато хто все ще
намагається зробити значний вплив у галузі мобільних додатків для здоров'я.
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Таким чином, слід встановлювати співпрацю з ІТ-компаніями, щоб
компенсувати відсутні можливості та досвід у зборі та аналізі даних. ІТкомпанії можуть прискорити процес розробки та забезпечити відповідність
цифрових послуг потребам клієнтів. Цей процес повинен бути інтегрований у
R&D для забезпечення зв'язку між продуктом та послугою.
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У перспективі кількох наступних років треба бути готовими до нової
світової кризи чи принаймні до погіршення світової кон'юнктури.
Перед Україною постійно стоятимуть ті ж самі зростаючі загрози, в тому
числі у сфері економічної безпеки, особливо зважаючи на те, що світ з низки
об'єктивних причин поступово входить у чергову смугу турбулентності.
Але, на превеликий жаль, ні поточна Стратегія національної безпеки, ні
Закон «Про національну безпеку України» не містять відповідних розділів.
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Поняттю економічної безпеки підприємства та чинникам впливу на
діяльність підприємства приділена увага в працях вітчизняних вчених, таких як
О.І. Барановський, І.О. Бланк, О.І. Захаров, П.Я. Пригунов, В.С. Сідак, М.І.
Камлик, В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, С.М. Шкарлет
[3-5, 7, 8].
Забезпечення економічної безпеки – це гарантія незалежності країни,
умова стабільності та ефективної життєдіяльності суспільства, досягнення
успіху. Це пояснюється тим, що економіка є однією з найважливіших сторін
діяльності суспільства, держави та особистості, отже, поняття національної
безпеки буде порожнім словом без оцінювання життєздатності економіки, її
міцності за можливих зовнішніх і внутрішніх загроз. Отже, забезпечення
економічної безпеки належить до найважливіших національних пріоритетів.
На нашу думку, економічна безпека – це не тільки захищеність
національних інтересів, але й готовність і здатність відповідних інститутів
влади створювати механізми реалізації та захисту національних інтересів
розвитку вітчизняної економіки, насамперед малого та середнього бізнесу,
задля підтримки соціально-політичної стабільності суспільства.
Тому, перехід економіки на ринкові відносини вимагає від керівників
підприємств не тільки розроблення ринкової стратегії та тактики, але й
концепції безпеки, обов’язково включає спеціальні програми (плани) щодо
захисту інформаційної, інтелектуальної власності та економічної безпеки.
Ефективність
сучасних
підприємств
визначається
стратегіями,
спрямованими на активне використання внутрішнього потенціалу для зміни
зовнішнього середовища, а не тільки до пристосування. При цьому активна
адаптація є процесом, який створює приріст вартості підприємства.
Розглянемо структуру економічної безпеки підприємства як сукупність
взаємопов’язаних організаційних, фінансово-економічних та адміністративноправових складових цілеспрямованого впливу на об’єкт управління,
результатом якого має бути керована динаміка, що не допускає затяжних
кризових явищ та банкрутства підприємства. Цьому мають сприяти
прогнозування та планування діяльності, регулярний моніторинг та аналіз рівня
економічної безпеки в поточному та перспективному періодах.
В рамках моніторингу та аналізу рівня економічної безпеки підприємства
необхідне використання системи показників та критеріїв як єдиної
інформаційної бази для прийняття управлінських рішень щодо зміцнення
економічної безпеки підприємства. Задля досягнення найбільш високого рівня
економічної безпеки підприємство має проводити роботу із забезпечення
високого рівня безпеки основних функціональних складових. Структуру
економічної безпеки підприємства можна подати у вигляді, представленому на
рис. 1.
У зв’язку з новими умовами господарювання, які постійно змінюються
під впливом НТП, інноваційна складова стає однією з найбільш вагомих для
забезпечення високого рівня економічної безпеки, тому пропонується
доповнити структуру економічної безпеки інноваційною складовою (рис. 2).
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Розвиток ринкових відносин в Україні визначив інноваційну діяльність як
єдиний спосіб виживання українських підприємств незалежно від форми
власності та сфери їхньої діяльності за всіма стадіями життєвих циклів
організацій, технологій та продуктів праці. При цьому результативність
інноваційної діяльності прямо залежить від того, наскільки точно виконано
оцінювання та експертизу ризиків, а також від того, наскільки адекватно
визначені методи управління ними.
Економічна безпека підприємства

Внутрішньовиробничі складові

Фінансова безпека

Юридична безпека

Соціальна безпека

Інформаційна
безпека

Позавиробничі
складові
Ринкова безпека
Інтерфейсна безпека

Кадрова безпека
Інтелектуальна
безпека
Технічна безпека
Технологічна
безпека

Екологічна
безпека

Силова безпека
Енергетична безпека
Інноваційна безпека

Рис. 1. Структура економічної безпеки підприємства [2, с. 262]
За об’єктами захисту складники економічної безпеки підприємства
класифіковано на основі ресурсного підходу. Об’єктами захисту економічної
безпеки підприємства у цьому разі виступають матеріальні ресурси (засоби та
предмети праці), фінансові ресурси, трудові ресурси (робочі кадри),
нематеріальні ресурси, інформаційні та інвестиційні ресурси. Також складники
економічної безпеки підприємства класифіковано за видами діяльності
підприємств, а саме за операційною, фінансовою, інвестиційною.
Забезпечення економічної безпеки, відповідно до авторського
методичного підходу, базується на концепції вартісно-орієнтованого
управління із застосуванням показника EVA (економічної доданої вартості) [1;
2]. Економічна додана вартість об’єднує фінансові важелі, які дають змогу
підприємству виробляти додану вартість, тобто визначають вплив на прибуток
від операційної діяльності (операційний прибуток), інвестиційної діяльності
(рівень
повернення
вкладеного
капіталу),
фінансової
діяльності
(середньозважену вартість капіталу) [5].
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Економічна безпека підприємства
Внутрішньовиробничі складові
Фінансова
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Кадрова

Інтерфейсна
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Інформаційна

ІННОВАЦІЙНА
СКЛАДОВА

Екологічна
Силова

Рис. 2. Структура економічної безпеки підприємства з інноваційною
складовою [6, с. 175]
Виділені блоки складників діяльності та, відповідно, економічної безпеки
будь-якого господарюючого суб’єкта мають тісний взаємозв’язок у
структурному плані та за елементам господарської діяльності підприємства.
У макроекономічному аспекті Україна має структурні вади, що
породжують три види макроекономічних загроз, які перешкоджають швидкому
та стійкому зростанню економіки: занадто великий розмір уряду (вимірюваний
через частку ВВП, що перерозподіляється державою), високу інфляцію та
перманенті ризики порушення фіскальної та валютної стабільності, які
періодично призводять до відповідних криз. Політико-економічні та
інституційні фактори роблять Україну вразливою до фіскальних криз (і,
відповідно, накопичення боргів), водночас структура економіки, особливо
експорту, призводить до значних коливань надходжень валюти та доходів
бюджету залежно від світової кон'юнктури. До цього додаються заснована на
попередньому досвіді недовіра до національної валюти, банківської системи та
її регулятора і висока ризикованість кредитування, пов'язана, своєю чергою, із
слабким і нерівним захистом прав власності.
Висновки. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження
полягає в тому, що структура економічної безпеки підприємства виражається
забезпеченістю підприємства якісними ресурсами, їх оптимальними запасами з
урахуванням можливих ризиків господарської діяльності. При цьому всі
ресурси повинні бути ефективно задіяні в рентабельне виробництво для
забезпечення отримання прибутку та підтримки ліквідності підприємства. Це
дасть змогу витримати цільові установки розвитку підприємства щодо
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економічної безпеки. Надійна економічна безпека підприємства є можливою
лише за комплексного та системного підходу, що дає змогу забезпечити
стратегічний розвиток підприємства, розробити тактичні та оперативні дії для
мінімізації наслідків кризи, негативного впливу загроз. Перспективами
подальших досліджень є вдосконалення структури економічної безпеки
підприємств за видами діяльності, розроблення підходів до оцінювання рівня та
оптимальної структури економічної безпеки підприємства.
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Основною і центральною ланкою світогосподарських зв’язків завжди
була і є міжнародна торгівля. За оцінками Джефрі Сакса, міжнародна торгівля
на сьогоднішній день становить 80% усіх міжнародних економічних відносин
[1]. Міжнародна торгівля як обмін товарами та послугами є не тільки
зовнішньою ознакою існування світового ринку, а й матеріальною основою
міжнародних економічних відносин, що забезпечує зростаючу інтеграцію
світового господарства. Вона – форма зв’язку між товаровиробниками і
споживачами різних країн, який виникає на основі розвитку міжнародного
поділу праці, що постійно еволюціонує у своїх виявах та формах [2]. Зміна
позицій країн на світовому ринку, зростання актуальності міжнародної торгівлі
та збільшення структури ринку товарообігу, прагнення країн підтримувати
конкурентоспроможність власних товаровиробників актуалізують проблему
торговельних стосунків між країнами.
Розрізняють чотири ступені погіршення відносин у міжнародній торгівлі
залежно від інтенсивності напруги між державами [2]: суперечлива ситуація в
торгівлі, торговельна суперечка, торговельний конфлікт та торговельна війна.
Перехід з одного ступеня до іншого залежить від певної напруги у відносинах,
погіршення умов торгівлі, при наявних матеріальних втрат, спричиненими
заходами однієї із сторін та ін.
Відносини між країнами набувають суперечливого\конфліктного стану у
тому випадку, коли дії однієї сторони створюють загрозу іншій стороні,
викликаючи при цьому занепокоєння та претензії один до одного. Саме термін
«спір» був зазначений у положеннях Глави VI «Мирне вирішення спорів»
(статті 33-38) і Глави VII «Дії у відношенні загрози миру, порушення миру й
активів агресії» (статті 39-51) Статуту ООН [3]. На думку А. С. Шевченка, який
досліджував співвідношення понять «спір» та «конфлікт» у міжнародному
праві, ці терміни являються різними, адже перетворення міжнародного спору в
конфлікт залежить від ступеня інтенсифікації протиріч і конфліктності в
поведінці сторін. Грань між цими поняттями визначається за наявності чи
відсутністю конфліктної поведінки сторін у формі активної протидії або
озброєного чи не озброєного зіткнення [4].
Для захисту вітчизняних ринків від товарів зарубіжних конкурентів і
зміцнення своїх позицій як конкурентоспроможної держави країни
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використовували різні методи впливу: від дипломатичних до військових
інтервенцій. Однак, після Другої Світової Війни суб’єкти міжнародних
відносин почали звертатись до мирних засобів врегулювання спорів, що було
зафіксовано в документах ООН від 1945 р. [5].
Саме цей перехід носить назву «феномен» торговельних суперечок, що
передбачає застосування торговельних санкцій замість військових методів
воєнних дій. Стратегія застосування торговельних санкцій проти країнсуперниць була вперше розроблена та використана наприкінці XIX століття
великою державою Британською Імперією.
Варто лише уявити: в 1888 році населення Великобританії становило
лише 2% від усього населення земної кулі, але на частку країни доводилося
54% усіх промислових товарів, що циркулювали у світі в ті часи. Цей
феноменально рекордний показник ще ніким не був перевершений. Саме
торговельні санкції були одними з найбільш часто застосовуваних інструментів
Великобританії для тиску на інші держави [6].
Природно, що держави з огляду на свою могутність використовують у
конфліктах значно більше методів досягнення цілей, ніж держави, що належать
до нижчого рангу в неформальній міжнародно-політичній ієрархії.
За історію існування міжнародної торгівлі відбулась велика кількість
торговельних суперечок. Лише за період 1995 р. – по теперішній час 2019 р.
СОТ було розглянуто 580 суперечок між країнами-членами. Держави мають
різний досвід участі у таких суперечках: в якості країни-позивача і країнивідповідача. Кількісна інформація щодо участі країн-членів СОТ, що
найчастіше брали участь в торговельних суперечках протягом 1995 – жовтень
2019 рр. продемонстровані в табл. 1.
Таблиця 1
ТОП – 10 країн-членів СОТ, які брали участь у торговельних суперечках
протягом 1995 – 2019 рр. як позивачі та відповідачі
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Країна-позивач
США
ЄС
Канада
Китай
Бразилія
Мексика
Японія
Індія
Республіка Корея
Аргентина

Кількість
разів
125
102
42
32
30
25
24
24
22
20

Рейтинг

Країна-відповідач

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

США
ЄС
Китай
Індія
Аргентина
Канада
Республіка Корея
Японія
Мексика
Бразилія

Кількість
разів
157
81
54
35
24
23
18
18
15
14

Джерело: побудовано автором на основі [18].

З огляду на дану таблицю, можна дійти висновку, що найчастішим
учасником міжнародних торговельних суперечок виступає США (125 рази у
якості позивача та 157 – у якості відповідача). Після США в рейтингу
найбільшої кількості суперечок виступає ЄС: 102 та 81 відповідно. Китай, як
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провідна країна в міжнародній торгівлі, частіше виступає в якості відповідача
(54 рази), ніж в якості позивача (32 рази). Найбільше суперечок відбулось між
США та ЄС, США та Китаєм. Такі суперечки у літературі отримали визначення
трансатлантичних.
Україна брала участь у торговельних конфліктах в рамках СОТ 11 разів: 7
разів в якості позивача, 4 – відповідача. Україна подала позов з метою
створення комісії для розгляду спірних питань щодо незаконного збільшення
податкових ставок на імпорт тютюнових виробів (зафіксовано 24%, що вище
ніж 15%-ва ставка згідно з вимогами СОТ), ніж на національну продукцію 20
липня 2010 р. Стверджуючи, що Вірменія порушує Статті II:1, IІІ:1, ІІІ:2, ІІІ:4
ГАТТ 1994 та пункт 1.2 Протоколу про приєднання Вірменії до СОТ; стягнення
митних платежів на імпортні цигарки відповідно до «Закону про збори з
тютюнових виробів», порушуючи статтю III ГАТТ 1994 та введення завищених
ставок акцизного податку на імпортні алкогольні напої, відповідно до Закону
«Про акцизні збори» від 7 липня 2000 р. Вірменія не відповіла на запит України
щодо проведення консультацій з даного приводу, тому консультації з метою
проведення відповідних заходів не були проведені. Таким чином, спір
залишився не вирішеним [7].
Україна подала позов проти Республіки Молдова щодо збору за
забруднення навколишнього природного середовища 17 лютого 2011 р.
Третьою стороною виступили Аргентина, Китай, Євросоюз, Саудівська Аравія,
Великобританія та США. Україна стверджує, що Молдова порушує Статті III: I,
III: 2 та III: 4 ГАТТ 1994. про сплату за пластикові упаковки (тетрапаки) з
відповідним розміром за упаковку [8]. У відповідь на такі дії зі сторони
України, Республіка Молдова зробила зустрічний крок і подала позов на
Україну 3 березня 2011 р., третьою стороною виступили Китай, Тайвань,
Колумбія, Євросоюз та США. У своєму позові Республіка Молдова просила
зібрати комісію для подальших консультацій, стверджуючи, що українська
система оподаткування акцизних зборів дискримінує імпортні молдавські
спиртні напої. Молдова переконана, що поправки 2008 р., внесені до Закону №
178 від 1996 р., порушують Статтю III: 2 ГАТТ 1994 р. про завищення акцизної
ставки на імпорт молдавських спиртних напоїв [9].
Україна подала позов на Австралію 13 березня 2012 р., третіми сторонами
виступали Аргентина, Бразилія, Канада, США, Євросоюз, Індія, Індонезія, Чилі,
Китай, Республіка Корея, Нова Зеландія, Сінгапур, Китай, Куба, Мексика,
Таїланд та ін. Питання полягало в деяких австралійських законах 2011 р., які
встановлюють обмеження стосовно торговельних марок та вимог щодо
упаковки на тютюнові вироби. Україна стверджує, що заходи Австралії, у
контексті всебічного регуляторного режиму щодо тютюну, не відповідають:
Статті 1, 1.1, 2.1, 3.1, 15, 16, 20 та 27 Угоди ТРІПС; Статті 2.1 та 2.2 Угоди про
технічні бар’єри у торгівлі; і Статті III:4 ГАТТ 1994 р. 22 березня 2012 року
Гватемала попросила приєднатися до консультацій. 23 березня 2012 року
Норвегія та Уругвай просили приєднатися до консультацій. 26 березня 2012
року Бразилія, Канада, Європейський Союз, Нова Зеландія та Нікарагуа
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просили приєднатися до консультацій. 29 травня 2015р. Орган вирішення
спорів у рамках СОТ задовольнили позов України [10].
Проти України був поданий позов Японією від 30 жовтня 2013 р., треті
сторони – ЄС, Індія, Корея, Росія, Туреччина, Австралія та США. Конфлікт
відбувся на базі захисних заходів щодо деяких легкових автомобілів. Японія
стверджує, що заходи не відповідають: Статті 2.1, 3.1, 4.1 (a), 4.1 (b), 4.2 (a), 4.2
(b), 4.2 (c), 5.1, 7.1, 7.4, 8.1, 11.1 (a), 12.1, 12.2 та 12.3 Угоди про гарантії; і
Статті II: 1 (b) та XIX: 1 (a) ГАТТ 1994. Орган Вирішення Спорів постановив
про скасування захисних заходів щодо імпорту легкових автомобілів від 30
вересня 2015 р. [11]
З 2015 року починається низка торговельних конфліктів між Україною та
Російською Федерацією. Був поданий позов Росією проти України стосовно
антидемпінгових заходів на імпорт аміачної селітри 7 травня 2015 р. Треті
сторони - Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Колумбія, Китай, США, ЄС,
Японія, Казахстан, Катар, Норвегія та Мексика. Російська Федерація стверджує,
що заходи не відповідають: статті 1, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4,
6.5.1, 6.6, 6.8, 6.9, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 11.3 та 18.1 та Додаток II Антидемпінгової
угоди; і Стаття VI ГАТТ 1994 року. Конфлікт наразі розглядається
Апеляційним органом СОТ [12].
Україна на своєму рахунку також має позов до Російської Федерації,
датований 21 жовтня 2015 р. щодо заходів, котрі впливають на імпорт
залізничного обладнання та його частини. Україна стверджує, що заходи Росії
не відповідають: Статті I: 1, III: 4, X: 3 (a), XI: 1 та XIII: 1 ГАТТ 1994; і Статті
2.1, 2.2, 2.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5 та 5.2.6 Угоди про ТБТ (Угода
про технічні бар’єри в торгівлі). До позову долучилися Канада, Китай, ЄС, Індія
Японія, Індонезія, Сінгапур та США. Внаслідок складного процесуального
характеру суперечки конфлікт продовжує розглядатися Апеляційним органом
СОТ [13].
Росія подала позов проти України щодо обмежень, заборон, вимог та
процедур, прийнятих Україною на торгівлю товарами та послугами, а також їх
транзиту від 19 травня 2017 р. Російська Федерація заявила, що ці заходи
несумісні з такими статтями: Статті I: 1, II: 1 (a), II: 1 (b), III: 4, IV, V, X: 1, X:
2, XI: 1 та XVII ГАТТ 1994; Статті 2, 3, 5, 7, 8 та додатки B і C до Угоди УПШ
(Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів і про
спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень); Статті 2, 4 та 5
Угоди про ТБТ; Статті 1.2, 1.3, 1.4 (a), 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.1 та 5.2 Угоди
про ліцензування імпорту; Статті II: 1, II: 2, III: 1, III: 3, XI, XVI та XVII ГАТС
та ін. Торговельний конфлікт наразі розглядається [14].
Україна подала позов на Казахстан 19 вересня 2017 р. Торговельна скарга
щодо антидемпінгових заходах на сталеві труби, розташованих на території
Казахстану. Україна заявила, що ці заходи суперечать: Статті 3.1, 3.4, 3.5, 5.2,
5.3, 6.1, 6.2, 6.8, 8.3, 11.1, 11.3, 12.2 та пункти 3 та 6 Додатку II до
антидемпінгової угоди; і Статті VI ГАТТ 1994 року. Російська Федерація
подавала заяву аби приєднатися до консультації. Наразі питання залишається
не розглянутим [15].
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Таку ж торговельну скаргу Україна подала проти Киргизької Республіки
17 жовтня 2018 р. [16] та проти Вірменії 17 жовтня 2018 р. [17]. Оскаржувані
заходи були прийняті в результаті перегляду антидемпінгових заходів щодо
імпорту деяких видів сталевих труб, котрі виробляються з України та
імпортуються на митну територію Євразійського економічного союзу. Україна
заявила, що порушуються наступні статті: Статті 9.1, 9.3, 11.1, 11.2, 11.4 та
12.2.2 Антидемпінгової угоди і Стаття VI ГАТТ 1994 р.
Отже, підводячи підсумок, можна стверджувати, що міжнародні
торгівельні суперечки спалахують як між країнами-членами Світової
Організації торгівлі (СОТ), так і між іншими країнами, що не мають членства в
даній Організації.
В СОТ докладають максимальні зусилля, аби сприяти усім країнамчленам однаково сприятливі умови для торгівлі, конфліктність міжнародних
торгівельних відносин залишається актуальним питанням. Але слід зауважити,
що дана організація все ж таки не дозволяє претензіям, що виникають між
країнами щодо торговельних партнерств, переростати у більш жорсткі форми
протистояння як військові конфлікти.
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Сьогодні існує необхідність підвищення ефективності функціонування
підприємств за рахунок удосконалення їх діяльності.
Досить актуальним стає питання застосування універсальних технологій,
якими користуються у світі для визначення нових можливостей, організації та
контролю за проектами, управління брендом компанії, вивченням, обробкою та
передачею інформації.
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Саме успішне формування, аналіз інформації, візуальне представлення
ідей за допомогою технік та інструментів допомагають бренду підприємства
бути організованим, продуктивним, креативним та конкурентоспроможним.
Mind Mapping – процес візуально-просторового розміщення, інструмент,
що відбиває думки, ключові слова, структурує ідеї та надає подих для
створення нових. В основу покладена головна ідея, точка, яку необхідно
персоналізувати для закріплення зв’язку з контентом на карті [2].
Сьогодні існує декілька інструментів для створення та роботи з
ментальними картами:
Coggle – це безкоштовний інструмент для створення та творчої адаптації
ідей. Плюсом користування є те, що зберігається історія внесення коректировок
та можливість внесення додаткових правок [1].
Додатковий інструмент для створення діаграм є платформа FreeMind,
додатковою перевагою якої є якісний дизайн візуалізаціі інформації,
можливість простежувати та аналізувати розвиток проекту, колективної
роботи, так візуалізація циклу бренду можна представити ц вигляді об’ємної
фігури рис.1.

Рис. 1. Цикл бренду [5]
MindMeister – платформа для командної роботи, що дозволяє ділитися
ментальними картами з іншими колегама та співпрацювати онлайн з реальними
особами [2].
WiseMapping - безкоштовий інструмент оперування даними, презентація
на сайті та блогах, експортування в інші формати.
Хmind – безкоштовний інструмент мейдмепінгу для створення бізнеспланів, проведення аналізу та візуалізація інформаційних даних стильному
дизайні, яскравій презентації.
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Loopy – сервіс де можна створити живі схеми, проілюструвати динамічні
процеси, можливість вставляти схеми як інтерактивний елемент 4].
В цілому, слід зробити висновок, мейдмепінг – є потужною технікою, яка
допомагає візуалізувати думки та передати іншім. Є поштовхом для створення
нових проектів, ідеальний формат для простого творчого розв'язання складних
питань.
Перспективами подальшого розвитку є удосконалення інструментарію,
пошук інноваційних шляхів при стратегічному управлінні брендом.
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AGILE ТА SCRUM В БУХГАЛТЕРІЇ
Прозорість, контроль, відчуття прогресу, легка і неформальна передача
завдань – це вірні супутники гнучких методологій. Є компанії, що багато років
працювали і звикли до тих переваг, які дарує Agile. Коли вони почали робити
програми автоматизації процесів, велика частина яких– це оффлайнова робота
бухгалтерів, юристів і бізнес-аналітиків, перше питання, яким вони задалися:
«Чи буде Agile працювати в бухгалтерській компанії?» І треба зауважити, так,
але перш їм довелося докласти чимало зусиль. Мета авторів – донести
можливість застосування Agile в важких сферах діяльності, як-от –
бухгалтерський облік.
Agile - це гнучка методологія розробки (англ. Agile software development).
Являє собою революційну концепцію, в рамках якої виконується розробка
програмного забезпечення. В рамках даної концепції існує кілька методик.Всі
ці методики мають на меті мінімізацію ризиків, досягається ця мета розробкою
(проектуванням) короткими ітераціями [1].
Так було, поки група новаторів не вирішила змінити ситуацію повністю.
Вони спостерігали за тим, як працюють успішні команди: чи не зриваючи
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терміни і отримуючи саме той результат, який планували. Виявилося, що успіх
полягав в гнучкості процесу.
Висновки, які були зроблені, допомогли створити «Маніфест гнучкої
розробки програмного забезпечення». До нього увійшли всього чотири пункти,
але вони повністю змінили процес.
Маніфест гнучкої розробки ПЗ:
1. Люди важливіше інструментів.
2. Якість продукту важливіше документації.
3. Взаємодія з замовником важливіше контракту.
4. Готовність до змін важливіше встановленого плану.
Ці чотири пункти стали основою для появи Agile, гнучкого процесу
розробки програмного забезпечення. Пізніше були створені 12 принципів, які і
зараз використовуються в будь-який agile-методології.
12 принципів Agile
1. Головне - гарне ПО і задоволений замовник.
2. Готовність до змін в будь-який момент.
3. Повністю робочий ПО - якомога частіше.
4. Зустріч команди - найкраще для обміну інформацією.
5. Замовник та команда розробки повинні працювати разомі т.д.[2].
Є й інші, де скрам-мітинги бувають не тільки у розробників і дизайнерів.
Бухгалтери, юристи, бізнес-асистенти і навіть господарський персонал
проводять десятихвилинні стендапи вранці і ввечері, планують двотижневі
ітерації, використовують стікери, вайтборди і всю супутню атрибутику
стильних, модних, молодіжних практик. Але все це не має ніякого практичного
сенсу, якщо у людей немає чіткого розуміння, які переваги їм дає цей підхід. Це
твердження, до речі, справедливо і для IT[3].
Важливо зазначити роль Scrum не тільки для ІТ і бухгалтерії. Вибірка
дослідження ScrumTrek більш ніж репрезентативна: майже 800 представників
малого, середнього та великого бізнесу (в приблизно рівному співвідношенні) з
більш ніж 50 міст. 61% респондентів - менеджери проектів, миддл-менеджери,
скрам-майстри та інші керівники; 21% від цього сегмента - топ-менеджери і
власники підприємств.Більше половини респондентів (68%) або працюють в ITкомпаніях, або активно залучені в процес розробки програмного забезпечення,
проте відсоток респондентів, ніяк не пов'язаних з інформаційними
технологіями (32%), досить великий. Майже половина цих респондентів (40%),
як і можна було припустити, працюють в страхових і фінансових організаціях, в
тому числі в банках, які часто називають головним драйвером застосування
agile-підходів в останні кілька років [4].
Більш несподіваним результатом стало те, що 13% респондентів, що не
мають відношення до IT, зайняті в важкої і легкої промисловості - нової для
agile області, однак застосування гнучких підходів в ній набирає обертів
стрімкими темпами. Ці результати підтверджують тезу про те, що, хоча agileметодології і виникли всередині IT-сфери, але вони вже давно вийшли за її межі
[5].
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Як бізнес-аналітику великої ювелірної компанії, що також виходить за
межі України, було важко практично застосувати Scrum як у бухгалетрії так і у
ІТ підрозділі, проте ефективність методології дійсно вражає. На початку
реалізації проекту з впроваждення Scrum кількість заявок у ІТ відділ сягала 300
та інколи більше. Це могло залежати від сезонності, від зміни кадрів у
магазинах та керуючих, проте важливо було привчити організацію до зручного
способу ведення обліку звернень до ІТ (як перший етап).

Рис. 1. Цілі застосування Agileта їх досягнення [5].
Ми створили платформу для працівників магазинів на базі Jira, де кожен
працівник міг зробити заявку на коригування неправностей системи, звідти
інженер забирав собі дане звернення, опрацьовував його, проставляв кількість
годин і закривав заявку. Даний процес потрібно було візуалізувати для топменеджменту, тому скориставшись PowerBI отримали дійсно вражаючі
результати (рис. 2).
Класичні начальники створені для контролю і репресій. Якщо ж колектив
складається з захоплених професіоналів, яким довіряють і які займаються
безпосередньо створенням цінності, то їм не потрібен начальник-наглядач з
красивим, але марним титулом [5].Навколо цих ключових принципів Scrum
створені різні інструменти, що допомагають досягати мети в мінімальні
терміни, з високим рівнем передбачуваності, за мінімальною ціною.
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Слово «лідер», згідно з Оксфордським словником англійської мови,
виникло в XIII століття. [1] У слов'янських, романських й інших мовах немає
аналога відповідному англійському слову. Запозичене зі старослов'янського
слово «вождь» етимологічно означає «проводир війська» або пізніше —
«загальновизнаний ідейний керівник партії, громадського руху». Але керівник
не завжди лідер. Нині подекуди зауважуємо неясність у розумінні таких понять,
як «керівник», «стратег», «лідер». Проблема лідерства з початку ХX ст. дедалі
219

частіше почала привертати до себе увагу, особливо в нестабільні періоди
соціального розвитку.
Теорія рис є однією з найстаріших існуючих теорій, які прагнуть описати
лідерство. Теорія великої людини розроблена і популяризована шотландським
філософом і вчителем Томасом Карлайлом в 1840-х роках.
Томас Карлайл прочитав лекції з лідерства в 1840 році і привів в приклад
вельми впливових діячів суспільства, що володіють різними здібностями. До
них відносяться Мухаммед, Шекспір, Наполеон, Кромвель та ін.
Дана теорія стала дуже популярною і висунула на передній план ідею про
те, що велике лідерство грунтувалося на певних здібностях, якими володіли
лідери. Довгий час вважалося, що риси лідери не придбані, а вроджені.
Десятиліттями теорія змінювалася і розвивалася. Багато дослідників
вносили свій внесок і вивчали які саме якості притаманні лідерам. Важливі
висновки зробив Ральф Мелвін Стогдилл. Він стверджував, що лідерство має
місце серед всіх людей, а не тільки у "обраних”.
Визначаючи слово «лідерство» як таке, що співвідносне з суб'єктом керування розвитком, необхідно обумовити більш точні значення, що стоять за
ним. Багато дослідників намагалися дати власне тлумачення цьому феноменові,
відзначаючи найрізноманітніші грані лідерства.
Аналіз результатів теоретичних досліджень природи поняття «лідерство»
дає нам можливість випрацювати визначення, яке найбільш вдало характеризує
наше бачення даного терміну: це мистецтво, яким наділена особа, спроможна
мотивувати групу людей до досягнення суспільних та інших цілей. В умовах
ведення бізнесу, це означає спрямування усіх членів колективу, кожної одиниці
персоналу на роботу задля задоволення потреб компанії.
Загалом, поняття «лідер» може викликати доволі різні асоціації:
політичний лідер, що розробляє та впроваджує совою політичну
програму;
дослідник, який є новатором у певних наукових дослідженнях;
керівник, який розробляє стратегію своєї компанії, щоб ефективно
функціонувати під тиском факторів зовнішнього середовища, раціонально
управляючи елементами внутрішнього середовища.
Проте, у своїх науоквих доробках ми працюємо над виникненням та
реалізацією категорії у бізнес-середовищі, що в першу чергу впливає на
ефектівність діяльності організації в цілому чи то окремо взятого бізнеспроцесу.
Особливістю бізнес-лідерства є те, що його ефективність визначається
рівнем приросту прибутку. Так, у практиці зустрічаються випадки звільнення з
керівних посад тих, хто не відповідає очікуванням щодо прибутку,
встановленим радою директорів, вищим керівництвом або акціонерами. Таким
чином, варто відмітити, що терміни «лідерство» і «управління», як правило,
використовуються як взаємозамінні.
Проте, коли мова йде про лідерство та основні його характерні риси, то
однією із основних видмінних характерних рис є те, що реалізація
“лідерства”вимагає рис, які виходять за рамки обов'язків управління.
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Проте, нижче, визначаємо основні відмінності між менеджером та
лідером, що є рушійними при визначенні лідерських якостей та необхідності
лідерства в менеджменті сучасними бізнес-процесами (табл. 1).
Аналізуючи сучасне бізнес-середовище варто погодитись із певною
групою науковців та практиків, які говорять про те, що для успішного розвитку
компанії потрібні і ті, й інші. Лідери забезпечують інноваційний розвиток,
обирають вектори руху, а менеджери - підтримують стабільність, структурують
хаос, створений лідерами, і таким чином компанія пристосовується до мінливих
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика поняття «менеджер» та «лідер»

Відповідно до досліджень «McKinsey rewiew» було виділено ряд проблем,
які стають на заваді гарним та ефективним менеджерам нарощувати лідерський
потенціал:
домінування особистих відносин над професійними;
невміння працювати в команді;
надмірний контроль і нечіткий розподіл обов'язків;
відсутність досвіду і культури персоналу.
На сьогодні, наявність лідерських якостей та оцінка soft skills є дуже
важливі для ефективного менеджменту будь-якої організації. Базуючісь на
проведених нами попередніх дослідженнях, варто віддавати перевагу
підвищенню, а не найму нового співробітника на керівну посаду. Адже, таким
чином, можливою стає постійна поточна оцінка та переорієнтація персоналу в
середині організації.
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Підвищення рівня інтелектуалізації та наповненості як самих товарів і
послуг, так і процесів їх просування на внутрішніх та зовнішніх ринках
представляє собою, в даний час, тенденцію, що є найбільш значущою з
точки зору трансформаційних тенденцій, що відбуваються на рівні
національних і на рівні світової економік і характеризують так звану «нову
економіку».
Інтелектуалізація є безперервний процес формування і використання
інтелектуального капіталу. Види інтелектуального капіталу наведено на
рис.1.
Прихід нової економіки кардинально змінює сьогодні підхід до роботи,
життя, самоорганізації і ведення бізнесу. Відхід від стереотипу «колективної
свідомості» до «колективного взаємодії» нової епохи вимагає суттєвих змін
системи понять, інструментарію, методології тощо.
У нових вимогах суспільства головним джерелом добробуту стають
знання, які виступають реальною продуктивною силою. В більшій кількості
сучасних підприємств вже зрозуміли, що здатність активно застосовувати
знання є основним джерелом економічної переваги.
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На сьогоднішній день стає практично загальновизнаним уявлення про
трансформації економіки товарів в економіку знань, що супроводжується
усвідомленням необхідності спеціального виду управління – управління
знаннями. Знання розглядаються як особливо значимий ресурс, необхідний
для оперативної діяльності та розвитку підприємства. Знання в економічній
діяльності виступають як ресурс, як товар і як капітал.
Управління знаннями є специфічним напрямом людської діяльності, в
якій поряд з науковим підходом не останню роль відіграють елементи
мистецтва. Ключовим моментом в розумінні природи і специфіки управління
знаннями є науковий підхід, який тісно взаємодіє з мистецтвом.
Інтелектуального капіталу, як основи інтелектуалізації

торгові марки
знаки обслуговування
ринкові активи

прихильність споживачів
ділове співробітництво
франшизні і ліцензійні угоди тощо
патенти
авторське право

інтелектуальні активи

програмне забезпечення
виробничі секрети
ноу-хау
освіта

людські активи

професійна кваліфікація, пов'язана з роботою
знання, навички та вміння
корпоративна культура
управлінські процеси

філософія управління

інформаційні технології
мережеві системи зв'язку
необхідні стандарти

Рис. 1. Інтелектуального капіталу, як основи інтелектуалізації
За період розвитку сучасної економіки були накопичені зразки
вирішення найскладніших проблем системи управління знаннями, більшість
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з них носять емпіричний характер і не є універсальними, а служать
орієнтиром і рекомендаціями в рішенні тих чи інших проблем, для тих чи
інших типових умов. Зразки управління знаннями не тільки ілюструють
теорію, а й дозволяють вирішувати певні проблеми та є основою в прийнятті
стандартних рішень в певних ситуаціях.
Залежно від рівня управління знаннями виділяються зразки управління
на рівнях:
підприємства чи його структурних підрозділів;
промислових об'єднань, холдингів;
галузі;
територіального комплексу (район, область, держава).
Залежно від змісту функцій управління знаннями виділяються в сфері:
панування;
організації;
координації;
активізації;
контролю;
конкретної діяльності з виробництва та його обслуговування, з
постачання, зі збуту тощо.
Таким чином, в залежності від рівня і ланки управління знаннями, з
урахуванням вирішуваних проблем накопичуються зразки управління.
Систематизація цих зразків, їх критична оцінка для конкретних практичних
дій в поєднання з теоретичним підґрунтям значно збагачують мистецтво
системи управління знаннями
і підвищують їх ефективність. Але
використання накопичених зразків управління знаннями на основі минулого
досвіду не позбувають права керівників від впровадження самостійних
підходів до продукування та прийняття ефективних управлінських рішень,
для цього необхідні знання та мистецтво їх використання в конкретній
ситуації, вміння безперервно переходити від теоретичних знань до
конкретних дій та рішень.
Ситуації, за якими керівнику доводиться приймати рішення, можуть
бути самими різними і вимагати самих різнобічних знань. Мати ж глибокі і
всебічні знання з усіх аспектів керівництва і прийнятих рішень фізично
неможливо. Тому керівник повинен володіти певним необхідним обсягом
знань необхідних для конкретного напрямку діяльності для того, щоб,
аналізуючи думки різних фахівців при ситуації, що склалася, майстерно
прийняти єдино правильне оптимальне управлінське рішення.
Мистецтво керівника полягає в здатності вибрати ефективний варіант
для досягнення поставленої мети, в активізації і вмілому використанні
наявних сил, можливостей і засобів. Керівник повинен володіти такими
креативними методами мислення, які дозволяли б йому на основі
встановлених факторів проаналізувати ситуацію, сформулювати зміст
проблеми в зрозумілому вигляді. Уміння висловлювати свої думки,
формулювати рішення і накази - це теж мистецтво.
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Керівник також повинен усвідомлювати, що для зростання творчої
активності працівника важливе значення мають розширення кола
виконуваних ним функцій, подолання професійної вузькості і обмеженості,
функціональна гармонія особистості за допомогою зміни трудових функцій і
суміщення професій, що обумовлено зміною характеру і умов виробництва,
посиленням спеціалізації, зростанням ступеня автоматизації трудових
процесів.
Керівник повинен вміти сформувати психологічний клімат і систему
неформальних відносин, що є підґрунтям для розвитку інтелектуалізації, у
цьому полягає особливе мистецтво керівника.
Таким чином, еволюційний перехід до принципів нової економіки може
представлятися у вигляді становлення і розвитку в суспільстві
інтелектуального капіталу (знання, нематеріальні активи та ін.), який
доповнює існуючі матеріальні активи і ресурси і разом з традиційним
фізичним капіталом забезпечує зростання добробуту і якості життя за
рахунок задоволення матеріальних, соціальних і інтелектуальних потреб
різних категорій споживачів завдяки ефективній системі управління.
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Актуальною проблемою сьогодення є кризовий стан промислових
підприємств України, який, передусім, зумовлено погіршенням кон’юнктури як
світового, так і національного ринків, тому нагально постає питання
формування методів та інструментів управління економічним розвитком
промислових підприємств та в подальшому його ефективної стратегії, яке або
ще неповністю вирішено, або є дискусійним. Адже від правильності вирішення
зазначених питань значною мірою залежатиме ефективність функціонування
підприємства загалом у мінливому взаємопов’язаному ринковому середовищі.
Через те, стрімкий розвиток інформаційних технологій дозволив
підприємствам швидко і якісно здійснювати процеси збору-обробки даних про
споживачів за допомогою технологій Big Data.
Формування інформаційного суспільства, які, поєднуючись з принципами
суспільства масового споживання, орієнтують покупця на постійне та швидке
споживання інформації у мережі Інтернет, призвели до революційних зрушень
в галузі комунікацій.
В умовах загострення конкуренції та перенасичення інформаційного
простору всеосяжне глибоке опрацювання інформації щодо ринкового
середовища дає можливість компанії приймати найбільш релевантні до нього
як стратегічні, так і тактичні рішення. Обсяг даних, що генерується у
цифровому просторі, представляє безпрецедентні можливості отримання
інформації про споживачів, конкурентів та інших учасників ринкового процесу
[2].
В сучасних умовах відбувається поступовий перехід від традиційного
сегментованого маркетингу, який будується зазвичай на основі вибіркових та
не завжди об’єктивних даних, до обслуговування споживачів залежно від їх
індивідуальних потреб.
Сучасні технології Big Data дають можливість перетворення маси
неоднорідних та неструктурованих даних на інформацію, що лягає в основу
персоніфікованого підходу до кожного окремого клієнта.
Big Data – це серія ефективних в умовах безперервного приросту даних
підходів, інструментів та методів обробки структурованих та неструктурованих
даних, що характеризуються великими обсягами та значним різноманіттям, до
придатного для розуміння людиною стану. Технологія Big Data має високу
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цінність у маркетинговій діяльності тому що дозволяє компаніям регулярно
отримувати детальну інформацію про своїх споживачів не як про єдину масу, а
про кожного клієнта окремо. Це обумовлює перехід до персоніфікованого
обслуговування клієнтів з автоматичним формуванням індивідуальної
маркетингової програми для кожного споживача [2, с.8].
На даний момент в українському бізнес-середовищі технології Big Data
ще не набули масового розповсюдження через високу вартість програмного
забезпечення та досить високі вимоги до спеціалістів-аналітиків, хоча
маркетологи усвідомлюють, що для забезпечення конкурентоспроможності їх
впровадження є необхідним.
Вони зберігаються у численних сховищах, іноді навіть за межами
організації. У результаті компанії можуть мати доступ до величезного обсягу
своїх даних, але не мати необхідних інструментів для того, щоб встановити
логічні взаємозв’язки між ними та перетворити на інформацію, придатну для
використання в процесі прийняття важливих для бізнесу рішень [1].
Big Data – це серія ефективних в умовах неперервного приросту даних
підходів, інструментів та методів обробки структурованих та неструктурованих
даних, що характеризуються великими обсягами та значним різноманіттям, до
придатних для розуміння людиною стану. Аналіз даних за допомогою Big Data
передбачає використання значної кількості прикладних інструментів (табл. 1).
Таблиця 1
Інструменти Big Data
№
Інструмент
з/п
1. оптимізація
2.
3.

crowdsourcing
data fusion and data
integration

4.

network-analysis

5.
6.

machine learning
(штучний інтелект)
pattern recognition

7.

A/В testing

8.

natural language
processing (NLP)

9.

predictive modelling

10. sentiment analysis

Характеристика
набір численних методів для перебудови складних систем та
процесів для покращення одного чи декількох показників
методика збору даних з різних джерел
набір методик, що дозволяє аналізувати коментарі користувачів
соціальних мереж та порівнювати з результатами продажів у
режимі реального часу
набір методик аналізу зв’язків між вузлами в мережах.
Дозволяє, наприклад, аналізувати взаємозв’язки між окремими
користувачами, компаніями, спільнотами в соціальних мережах
напрям, що передбачає створення алгоритмів самонавчання на
основі аналізу емпіричних даних
набір методик з елементами самонавчання для передбачення
поведінкових моделей споживачів
методика, в якій контрольна вибірка по черзі порівнюється з
іншими для виявлення оптимальної комбінації елементів для
досягнення найкращого значення цільового показника. Big Data
дозволяє здійснити велику кількість ітерацій й отримати
статистично достовірний результат
набір запозичених з інформатики та лінгвістики методик
розпізнавання природної мови людини комп’ютерними
системами
набір методик, що дозволяють створити математичну модель
наперед заданого ймовірного сценарію розвитку подій
набір методик, що дозволяє виокремити із загального
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11. spatial analysis
12. supervised learning

13. data mining
(інтелектуальний
аналіз даних)

інформаційного потоку повідомлення, пов’язані з конкретним
об’єктом (наприклад, назвою бренду), та оцінити тональність
судження (позитивне, нейтральне чи негативне), рівень
емоційності та інше
набір методик аналізу просторових даних – топології
місцевості, географічних координат, геометрії об’єктів
набір заснованих на технології machine learning методик, які
дозволяють виявити функціональні взаємозв’язки в масивах
даних, що підлягають аналізу
збірна назва сукупності методів виявлення в даних раніше
невідомих, нетривіальних знань, необхідних для прийняття
рішення в різних сферах діяльності людини. Основу методів
data mining становлять методи класифікації, моделювання та
прогнозування, засновані на застосуванні дерев рішень,
штучних нейронних мереж, генетичних алгоритмів,
еволюційного програмування, асоціативної пам’яті, нечіткої
логіки

Інструменти управління підприємством було розглянуто в працях
багатьох дослідників як роздільні структурні компоненти системи, так і в
комплексі з іншими елементами, щодо їх використання. Це необхідно для
більш ефективної роботи підрозділів та підприємства загалом.
Через те, зауважимо, що до методів data mining також іноді відносять
статистичні методи (дескриптивний, кореляційний, регресійний, факторний,
дисперсійний, компонентний, дискримінантний аналізи, аналіз часових рядів,
аналіз зв’язків). Проте це дещо суперечить основній меті data mining, адже такі
методи передбачають наявність певних апріорних уявлень про дані, що
аналізуються. Data mining також передбачає наглядне представлення
результатів обчислення, тобто використання методів візуалізації. Це необхідно
для надання спеціалістам, що не мають спеціальної математичної підготовки,
можливості використання інструментарію data mining [3].
Розглянуті інструменти спрямовані на досягнення стратегічних цілей
підприємства. Але, з огляду на специфіку машинобудівного підприємства,
виникає складність правильного вибору сукупності інструментів маркетингу.
На цьому наголошують дослідження вчених-економістів у цій галузі. Той чи
інший інструмент упроваджують в управлінську діяльність підприємства,
ґрунтуючись на його фінансовому стані та аналітичній суб’єктивній оцінці
управлінців. Але при цьому не враховують такий важливий фактор, як
життєвий цикл підприємства. Адже на різних етапах розвитку підприємства,
тобто на різних фазах життєвого циклу, реакція підприємства на зміни
(впровадження нових інструментів забезпечення інноваційного розвитку) може
викликати суттєво різний ефект.
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Стратегічний маркетинг є важливою складовою, що забезпечує
довгострокове успішне функціонування підприємства на ринку. За своєю
сутністю стратегічний маркетинг є активним управлінським процесом, що
характеризується довгостроковим горизонтом планування та спрямований на
створення стійкої конкурентної переваги та посилення ринкової позиції
підприємства за рахунок створення продукції, що користується попитом,
визначення та формування перспективних бізнес-напрямків портфелю
підприємства та їх ефективної взаємодії.
У формалізованому вигляді процес стратегічного маркетингу
відображається у маркетинговій стратегії будівельного підприємства, яка на
основі стратегічного аналізу визначає стратегічну маркетингову орієнтацію
підприємства.
За своєю сутністю маркетингова стратегія будівельного підприємства
належить до функціональних стратегій будівельного підприємства, яка
визначає стратегічну орієнтацію та спрямованість маркетингової підсистеми
управління підприємством, орієнтуючи функціонування та діяльність
будівельного підприємства на ринкові цінності споживачів. Маркетингова
стратегія будівельного підприємства визначає ідентифікацію та сегментацію
ринку споживачів, цінову політику, відносини з клієнтами, поведінку по
відношенню до конкурентів, рекламу і просування товарів і інші
характеристики, що забезпечують ефективну виробничо-збутову діяльність
будівельного підприємства і розвиток. Маркетингова стратегія описує комплекс
організаційних важелів і заходів, що забезпечують вектор стратегічної
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орієнтації інших виробничих і управлінських функцій для розвитку
будівельного підприємства.
До визначальних особливостей маркетингової стратегії будівельного
підприємства належать наступні її характеристики:
- має підпорядкований, субпідрядний та забезпечуючий характер в
ієрархії стратегічної піраміди будівельного підприємства по відношенню до
загальнокорпоративної стратегії, тому повинна бути узгоджена з її цілями та
напрямками;
- довгострокова орієнтація;
- орієнтована на ринкові цінності;
- базується на результатах аналізу стратегічної маркетингової
інформації;
- надає ринкову орієнтацію діяльності будівельного підприємства;
- формується та коригується на основі системно-ситуаційного підходу;
Формулювання маркетингової стратегії будівельного підприємства
характеризується визначенням стратегічних маркетингових цілей розвитку
будівельного підприємства, аналізом альтернативних методів та засобів їх
досягнення, створенням портфеля альтернатив, вибором оптимальної стратегії,
розроблення деталізованих заходів з її реалізації, включаючи їх ресурсне
забезпечення, розроблення маркетинг-міксу (своєрідного маркетингового
«стратегічного набору»), постійним моніторингом та коригуванням [1-3].
При цьому, слід зазначити, що при розробленні маркетингової стратегії та
плануванні маркетингової діяльності будівельного підприємства необхідно
враховувати особливості будівельної продукції як товару, яка принципово та
істотно відрізняється від продукції промислового масового або серійного
виробництва, що обумовлює специфіку її просування. До зазначених
особливостей слід передусім включити:
- тривалий життєвий цикл будівельної продукції, який є значно довшим
у порівнянні із товарами промислового виробництва, включаючи тривалий
виробничо-комерційний цикл її створення, строк її експлуатації вимірюється
десятиліттями;
- сезонність або тимчасовість деяких типів робіт, що вимагає
максимальної мобільності будівельних підрозділів і організацій та чіткого
розрахунку і дотримання графіку виконання будівельно-монтажних робіт;
- висока капіталомісткість будівельної продукції;
- висока вартість будівельної продукції як товару, не кожний споживач
може дозволити собі її придбати, що істотно обмежує коло потенційних
покупців об’єктів нерухомості;
- не є товаром повсякденного придбання, покупець рідко виходить на
ринок за новою продукцією, його частіше цікавить її відновлення, модернізація,
ремонт та реконструкція;
- стаціонарність та нерухомість будівельної продукції впродовж її
життєвого циклу як в період створення, так і протягом всього строку
експлуатації;
- істотна
залежність
від
зовнішньоекономічних
чинників:
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стаціонарність будівельної продукції обумовлює залежність від ринку землі;
зовнішньоекономічна ситуація впливає на попит покупців та можливості
здійснення виробництва; стан фінансового ринку визначає можливості
кредитування придбання будівельної продукції;
- проектне управління створенням будівельної діяльності;
- високі вимоги до якості будівельної продукції та проектних рішень;
- складність виробничо-комерційного циклу створення будівельної
продукції, що вимагає обґрунтування та прогнозування чіткої процедури
фінансування із врахуванням фактору часу, наявність інформації, чіткі
розрахунки грошових потоків з метою доведення до завершення об’єкта
будівництва;
- істотна різноманітність та кількість виробничо-технологічних
операцій;
- вплив географічно-кліматичних умов будівництва об’єкту;
- створення будівельної продукції є результатом залучення великої
кількості учасників, договірних та субпідрядних відносин;
- істотний рівень індивідуалізації будівельної продукції, яка не є
товаром серійного виробництва, а базується на індивідуальних проектних
рішеннях;
- жорстка конкуренція нової продукції зі вторинним ринком;
- важливість репутації будівельного підприємства (споживачі надають
перевагу будівельним підприємствам, які довше працюють на ринку, оскільки
існує більша вірогідність, що об’єкт будівництва буде завершений).
За функціональним призначенням у структурі маркетингової стратегії
виділяють наступні складові [4, 5]:
 товарна стратегія, яка на основі ідентифікації основних ринків
споживачів, їх сегментації та дослідження поточного рівня та прогнозування
потенційного рівня попиту визначає які товари та з якими характеристиками
будуть вироблятись, значення кожної товарної групи в товарному портфелі
будівельного підприємства, принципи диференціації товарів;
 цінова стратегія встановлює принцип ціноутворення на продукцію
будівельного підприємства, аналізує цінову конкуренцію в галузі, правила
розрахунку цін, розміри знижок і акцій для покупців, акційні пропозиції,
особливості кредитування, принципи підвищення цін і рівень рентабельності
продуктів;
 стратегія збуту характеризує метод та ключові канали збуту, принцип
роботи з посередниками і встановлює цілі у кількісному та якісному вимірі
збуту продукції;
 комунікаційна стратегія передбачає вибір каналів комунікації,
розробку рекламної кампанії, налагодження зв'язків з потенційними
споживачами, визначає основні цілі комунікації, план рекламних заходів,
відображає ключові медіапоказники рекламних кампаній, розмір рекламного
бюджету.
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Планування маркетингу в будівництві - це побудова логічної
послідовності окремих процесів та видів маркетингової діяльності, визначення
маркетингових цілей будівельного підприємства та розроблення планів для
досягнення зазначених цілей, включаючи їх ресурсне забезпечення.
Планування маркетингової діяльності будівельного підприємства
здійснюється в певній послідовності, що охоплює:
- аналіз ситуації на ринку, ідентифікацію та сегментування споживачів і
їх попиту, включаючи аналіз ринків із визначенням цільових ринків для
будівельного підприємства та платоспроможності потенційних замовників,
аналіз товарів, послуг, робіт на ринку, включаючи визначення обсягу реалізації
по кожному будівельному об'єкту, аналіз конкурентів, включаючи збір
маркетингової інформації про виробничі програми і цінову політику
конкурентів на будівельну продукцію, аналіз збуту та реалізації продукції,
робіт і послуг, включаючи виявлення потенційних перспективних каналів
збуту, а також способів стимулювання замовників і посередників (субпідрядних
будівельних організацій) і аналіз факторів зовнішнього середовища;
- аналіз внутрішнього середовища будівельного підприємства;
- визначення та ранжування маркетингових цілей будівельного
підприємства за ступенем їх важливості;
- формулювання маркетингової стратегії;
- надання рекомендацій для розроблення виробничої стратегії
будівельного підприємства з урахуванням обраної маркетингової стратегії;
- контроль за реалізацією плану маркетингу з урахуванням аналізу обсягу
виконаних робіт і їх прибутковості, і прийняття необхідних коригувальних
заходів.
Підсумовуючи все вищезазначене можна зробити висновок, що у
сучасних умовах функціонування будівельних підприємств розроблення
комплексної обґрунтованої маркетингової стратегії їх діяльності є безумовним
імперативом та передумовою організаційно-економічного розвитку сучасного
будівельного підприємства, орієнтованого на ринкові цінності.
Маркетингова стратегія будівельного підприємства є різновидом
функціональних стратегій будівельного підприємства, яка визначає стратегічну
орієнтацію та спрямованість маркетингової підсистеми управління
підприємством та визначає сегментацію ринку споживачів, цінову політику,
відносини з клієнтами, поведінку по відношенню до конкурентів, рекламу і
просування товарів і інші характеристики, що забезпечують ефективну
виробничо-збутову діяльність будівельного підприємства і зростання.
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Забезпечення високого рівня економічної безпеки підприємств можна
досягнути відповідно до чітко сформованого механізму який за допомогою
різних заходів і методів здатний адекватно реагувати на вплив зовнішніх та
внутрішніх загроз. Для забезпечення економічної безпеки українських
підприємств, підвищення рівня їх конкурентоспроможності актуальним є
питання дослідження закордонного досвіду інших країн світу щодо
підтримання економічної безпеки підприємств.
У таблиці 1 представлений іноземний досвід щодо забезпечення
економічної безпеки підприємств та здійснювані заходи на рівні держави для
цього.
Таблиця 1 - Іноземний досвід щодо забезпечення економічної безпеки
підприємств (складено авторами на основі [1, 2])
№
1

Країна
США

2

Японія

Забезпечення економічної безпеки
Характерною особливістю американського бізнесу є тенденція
безконфліктного вирішення проблем у сфері економічної
безпеки;
Найбільшим попитом користуються програми профілактики і
боротьби
з
економічними
злочинами
у
взаємодії
правоохоронних органів країни з державними та приватними
установами охоронних і детективних бюро;
Конфіденційна інформація розбивається на блоки, кожному
блоку присвоюється свій код, а для кожного співробітника
розробляється картка-припис з переліком тих кодів, з яких він
може отримати інформацію, необхідну для нормального
виконання його посадових обов’язків.
Відсутність законів, які передбачають відповідальність
за розголошення комерційної таємниці, що пов’язано з
вихованням у співробітників почуття патерналізму, коли вони
вважають себе членами однієї сім’ї;
На департаменти кадрів, наявних у кожній японській фірмі,
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3

Франція

4

Румунія

5

Словаччина

покладається контроль за неухильним дотриманням режиму
секретності, який ґрунтується на кодексі поведінки службовців.
Власники промислово-торгівельних та фінансово-кредитних
установ формують системи безпеки через створення власних
або залучення підприємницьких детективно-охоронних
агентств;
Працівники служб безпеки проводять моніторинг міри ризику
інформаційної діяльності насамперед там, де існує небезпека
несанкціонованого проникнення в масиви даних.
Питання забезпечення економічної безпеки містяться в
Стратегії національної безпеки. Основними напрямами
забезпечення
є:
здійснення
ефективних
заходів
макроекономічної стабілізації, прискорення структурних
реформ в економіці, створення приватного сектора, залучення
іноземних інвестицій та підтримка малого і середнього бізнесу;
узгодження
фінансово-економічного
законодавства,
фінансової, економічної і митної політики із законодавством
ЄС тощо.
Забезпечення економічної безпеки орієнтується на відповідні
нормативно-правові акти ЄС. При виборі методів забезпечення
враховують геополітичну ситуацію, вектор і стратегію
розвитку економіки відповідно до тенденцій регіонального та
світового еволюційного процесу.

Виходячи із вищезазначеного можна стверджувати, що інші країни світу
велику увагу приділяють створенню цілих системних програм щодо
забезпечення економічної безпеки підприємств, де-які країни роблять великий
акцент на взаємодії правоохоронних організацій з компаніями та
підприємствами використовуючи при цьому сучасні цифрові технології (США,
Франція).
Варто зазначити, що останнім часом багато розвинених країн для
забезпечення стабільної діяльності своїх підприємств, підвищення їх
конкурентоспроможності та фінансової стійкості скасовують багато
адміністративно-законодавчих обмежень, застосовують стимулюючу систему
оподаткування та водять додаткові норми в інвестиційне законодавство щодо
забезпечення прав вітчизняних та іноземних інвесторів. Успішним прикладом
застосовування даних кроків є країни Європейського союзу та Японія. На нашу
думку дані кроки варто застосовувати і для наших підприємств, враховуючи
при цьому особливості національної економіки нашої країни.
Також варто відмітити нещодавнє прийняття Закону України «Про
концесію» від 29.08.2019 р. №155-IX, який наддасть змогу активізувати
інноваційно-інвестиційні процеси в нашій країні, покращить економічну
ситуацію, шляхом зростання ВВП та зробить наші вітчизняні підприємства
більш конкурентоспроможними та стійкими. Даний закон робить ведення
бізнесу та проведення фінансово-економічних відносин в нашій країні більш
легшим та привабливим для іноземних інвесторів.
Отже, дослідження іноземного досвіду для забезпечення економічної
безпеки на мікрорівні дає змогу побудувати ефективний механізм для
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вітчизняних підприємств та відкриває шлях до їх можливості конкурувати з
іноземними компаніями.
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Розвиток економіки в останні 150 років характеризується високими
темпами, які значно перевищують темпи зростання населення. Це призводить
до того, що середні питомі доходи подвоюються приблизно за 30-35 років, отже
за минуле сторіччя вони зросли приблизно у 6 разів. Відповідно збільшилося
індивідуальне споживання і споживання домогосподарств, що в умовах
формування ринку споживача стало найважливішим фактором економічного
зростання.
Питання залежності зростання споживання від зростання рівня доходів
детально були розглянуті ще в роботах Дж. Кейнса [1], який вважав, що
зростання споживання відбувається повільніше зростання економіки (за
рахунок збільшення частки накопичення). Однак подальші дослідження довгих
часових рядів, проведені П. Самуельсоном [2] і С. Кузнецем [3], встановили, що
зростання споживання пропорційне зростанню економіки в цілому. М. Фрідман
[4] та Ф. Модільяні [5]довели, що при аналізі зростання рівня споживання слід
розглядати не поточний, а так званий перманентний дохід. Це не означає, що
для деяких країн в окремі проміжки часу зберігається саме таке
співвідношення, бо в конкретний момент часу можуть діяти численні фактори
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короткочасного характеру або фактори, які характеризують зміну стану
економічної системи в цілому. Останнє зауваження передбачає виділення
особливостей трансформації ринків в перехідних економіках в порівнянні з
економіками, що стабільно розвиваються.
Наукові інтереси автора, однак, більшою мірою зосереджені не на
вивченні зазначеної проблеми, яка достатньою мірою висвітлена, а на питаннях
впливу рівня доходів на структуру споживання домогосподарств. Конкретною
метою даної доповіді є розгляд відмінності між поняттями структури
споживчих витрат і структури споживання, а також відмінностей в динаміці
зміни структури споживчих витрат і динаміки структури споживання.
Вочевидь, структура споживчих витрат буде змінюватися внаслідок різної
еластичності (як за ціною, так і за доходом) попиту на товари. У таблиці 1
наведено зміни структури споживчих витрат в США в період 1929-2018 років.
Табл.1. Структура споживчих витрат в США, поточні ціни(%)
Рік
1929 1940 1950
1960 1970
Всього
100 100 100
100 100
Товари
43,8 45,3 43,9
39,6 35,3
короткочасного користування
Товари
12,8 11,6 16,9
13,8 13,9
довгостроко
вого користування
Послуги
43,4 43,1 39,2
46,6 50,8
Джерело: розраховано автором на підставі[6]

1980 1990 2000 2009 2012 2018
100 100 100 100 100 100
32,7 26,0 22,7 22,1 23,0 20,6

12,9

13,0

13,4

10,4

10,8

10,6

54,4

61,0

63,9

67,5

66,2

68,8

Аналіз даних, наведених у таблиці, може призвести до некоректного
висновку, що зі зростанням доходів домогосподарства різко збільшують частку
споживання послуг і катастрофічно знижують частку споживання товарів,
особливо короткочасного користування. Втім, сумнів викликає навіть не
істотне зниження частки витрат (практично дворазове) на товари
короткочасного користування. Цьому є логічне пояснення, пов'язане з тим, що в
цій групі багато товарів так званої першої необхідності, споживання яких,
починаючи з певного рівня доходів, росте досить повільно. Сумніви викликає
скорочення частки споживання товарів довготривалого користування , значення
яких у життєзабезпеченні домогосподарств, принаймні суб'єктивно, суттєво
зростає.
Однак насправді, наведені в таблиці дані говорять лише про те, що
збільшується частка витрат на послуги, і знижується частка витрат на товари.
Але це абсолютно не еквівалентно зміні структури реального споживання.
Адже частка витрат може збільшуватися як в результаті випереджаючого
зростання реального споживання, так і в результаті випереджаючого зростання
цін на послуги в порівнянні з товарами.
Щоб розібратися в цьому питанні, визначимо, яка була б частка
споживання окремих груп товарів, якби ціни на них не змінювалися. Для цього
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перерахуємо споживання всіх трьох розглянутих груп у всі періоди в базові
ціни, наприклад, ціни 1929 року (для проведення аналізу вибір базового періоду
не є принциповим, важливо, щоб ціни на реальну одиницю товарів чи послуг
залишалися незмінними). Дані про зміну структури споживання в стабільних
цінах 1929 року наведені в таблиці 2.
Табл. 2. Структура індивідуального споживання в США (ціни 1929 р., %)
Рік
1929 1940 1950
1960 1970
Всього
100 100 100
100 100
Товари
43,8 46,5 41,3
39,0 35,4
короткочасного
споживання
Товари
12,8 11,7 15,4
13,7 16,0
довгострокового споживання
Послуги
43,4 41,8 43,3
47,3 48,6
Джерело: розраховано автором на підставі[6]

1980 1990 2000 2009 2012 2018
100 100 100 100 100 100
31,5 27,9 24,7 23.5 22,5 20,4

17,5

21,2

27,4

30,2

32.9

38,0

51,0

50,9

47,9

46,2

44,6

41,6

Наведені таблиці наочно показують, що реальна зміна структури
споживання відбувалася зовсім не так, як випливає з таблиці 1. А саме, частка
реального споживання послуг після серйозного збільшення в період між 1950 і
1990 роками почала стрімко скорочуватися, практично повернувшись до
початкової точки дослідження, а в останній час подолавши її. При цьому частка
споживчих витрат на придбання послуг продовжувала зростати. Водночас, при
збільшенні частки реального споживання товарів довгострокового
користування в 3 рази частка витрат на товари тривалого споживання
скоротилися з 12,8% до 10,6% сукупних витрат. Частка реального споживання
товарів короткочасного користування і частка витрат на їх придбання близькі,
що визначається схожими показниками індексів інфляції на споживчі витрати в
цілому і на товари короткочасного попиту.
Виникає природне запитання, а чи відображають ціни базового періоду
реальний рівень споживання наступних періодів? Природно ні, адже вартість
відображає цінність товару в конкретний історичний період, і в інший період
цінність може бути іншою. Істотним є інше, а саме те, що зміна структури
витрат на споживані товари і послуги не означає зміни реальної структури
споживання. У житті споживачів товари тривалого споживання відіграють все
більшу роль, однак внаслідок того, що ціни на них підвищуються набагато
повільніше, частка витрат на них знижується. Аналогічно можна сказати, що,
незважаючи на постійне зростання витрат на послуги, їх реальне значення
залишається приблизно на одному рівні. Для порівняння зміни рівня цін на
різні групи товарів в таблиці 3 наведено значення індексів інфляції в США в
період 1929-2018 років наростаючим підсумком.
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Таблиця. 3. Рівень (індекси) інфляції на споживчому ринку США,
1929-2018 рр.
Рік
1929 1940 1950 1960
Все споживання
1,0
0,79 1.43 1,77
Товари коротко1,0
0,77 1,52 1,79
часного споживання
Товари довго1,0
0,79 1,56 1,77
строкового споживання
Послуги
1,0
0,82 1,30 1,74
Джерело: розраховано автором на підставі[6].

1970 1980 1990 2000
2,26. 4,43 6,80 8.40
2.24 4.61 6,27 7,36

2009
10.10
8,90

2018
11,61
9,87

1,96

3,26

4,11

3,92

3.24

2.73

2,34

4,72

8,08

10,74 13.88

16,92

Як ми бачимоз наведених даних, інфляція за окремими товарними
групами, досліджена за тривалий період, дуже нерівномірна.Наприклад, темпи
зростання цін на послуги в 5 разів перевищували зростання цін на товари
тривалого користування, і саме це, а не випереджаюче зростання споживання
послуг, визначає постійне збільшення частки витрат на послуги в сукупних
витратах домогосподарств.
На закінчення слід зазначити, що зміна структури витрат і зміна
структури
споживання
відображають
різні
соціально-економічні
процеси.Перша
динаміка
характеризує
зміни
фінансових
витрат
домогосподарств і вартісну зміну ринків споживчих товарів, друга - зміну
стилю життя та динаміку споживчих ринків в натуральному вираженні.
Використання при визначенні відмінності понять динамічних показників
пов'язане з тим, що натуральних показників для вимірювання рівня споживання
окремих товарних груп не існує.
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DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL LABOUR MARKET IN
CONDITIONS OF CONTEMPORARY TECHNOLOGICAL
TRANSFORMATION
Introduction
In today's world, a growing manifestation of economic globalization is the
growing migration mobility of the world's population. In general, the world is a
global migration system, which consists of regional migration systems.
At present, the relationship between migration and socio-economic changes is
becoming more complicated. Migration processes are one of the main factors of
social transformation and development both in countries hosting migrants and in their
countries of origin. It should be noted that economic globalization facilitates
economic integration, promotes open economies, encourages institutional reforms
and, therefore, drives labor in different countries around the world. Economic
globalization is carried out in the following areas: trade (goods and services), finance
(investment, capital flows), communications (information, education, technology)
and so on.
On the problems associated with international migration, including labor
migration, many monographs and articles have been written around the world. In
general, we can talk about the emergence of a new scientific discipline migrationology, which studies the entire range of problems and relations in the sphere
of migration mobility of the population. At the same time, any national author of
publications on migration processes highlights them taking into account the interests,
possible benefits and costs for their own country.
Theoretical Background
It should be noted that, despite the increased number of publications, both on
general problems of migration of the population and on special studies of its various
aspects, the geopolitical and geo-economic issues of labor migration remain
insufficiently studied. In the literature rarer are the studies devoted to the study of
international labor migration in the context of globalization. It should be noted the
work of Iontsev, (2006) on the study of the theory and history of international
migration, Wrench (2016) and Visser (2017), revealing the issues of labor migration.
A wide range of problems of international migration concerning more narrow
aspects, for example, labor migration, labor market, national security, is reflected in
the work of Ryazantsev, (2005) The scientific approaches of the researchers of the
problems of migration in the economic (Rubinskaya, 2014) and sociological
(Plaksen, 1993), globalization spheres (Epleyard, 2014) are demonstrating different
evidence of how migrations inflow impact positively the competitiveness of the
international labour markets.
The global nature of world economic development and the interdependence of
countries, on the one hand, and the differences in levels of economic, social, cultural
and political development, on the other, exacerbate the contradictions in the world
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system, determine the set of causes of migration, with the multiplicity of factors
influencing it, which, in ultimately, manifested itself in the dynamics of international
movements, the structure and geographical directions of migratory flows of foreign
labor.
All these changes require consideration in the migration policy of states,
international migration cooperation, as well as in the activity of new actors in
influencing the processes of international labor migration. Thus, the analysis of
changes in the processes of international labor migration in the context of
globalization allows us to speak about the multiple cause of migration, the impact not
only of economic but all aspects of life activity - social, political, demographic,
natural and climatic, both objective and subjective aspects.
Immigrants are carriers of a variety of ideas and abilities, and are an important
factor input into the process of technological progress. More than their actual
number, however, their composition seems to be crucial issue in stimulating the rate
of technological progress in the destination country. In fact, a large number of
studies, particularly at the micro level, support the claim that migration has
productivity-enhancing effects. Migration within a team may improve its
performance, as workers from different backgrounds bring along their various skills,
experiences, and abilities in the day-to-day interactions. A seminal article by Lazear
(1999) shows that migration can raise overall productivity in the presence of
complementarity of skills. Hong and Page (2001) discuss how heterogeneity
improves problem-solving and prove that heterogeneous groups of people with
limited abilities can do better than homogeneous groups of high-ability problemsolvers. Empirical studies suggest that heterogeneity, such as the degree of
fractionalization of teams of workers into different nationalities, improves labor
productivity, holding average ability constant, which is consistent with the presence
of mutual team learning and intra-team bargaining (Hamilton, Nickerson, & Owan,
2003; Trax, Brunow, & Suedekum, 2015).
The literature on immigration emphasizes that immigrants represent human
resources, particularly appropriate for innovation and technological progress
(Bodvarsson & Van den Berg, 2013); like the effect of education, the level of
heterogeneity in their composition should enhance human capital formation and favor
the adoption of new technologies (Nelson & Phelps, 1966). Yet, the impact of human
capital on economic growth is a controversial issue, and the recent cross-country
growth literature convincingly shows that different economies obey different linear
models when grouped together according to their initial level of economic
development (Durlauf & Johnson, 1995; Kalaitzidakis, Mamuneas, Savvides, &
Stengos, 2001). Durlauf and Johnson (1995) find that the secondary enrollment ratio
is one third larger in magnitude for the middle income economies as compared to the
high income. Krueger and Lindahl (2001) uncover a positive and significant effect of
education on subsequent growth only for less-developed countries, those with the
lowest level of education. Similarly, Qadri and Waheed (2013) claim that the returns
of human capital are higher in the low-income countries than in the full sample. A
theoretical reason underpinning the above findings is offered by Vandenbussche et al.
(2006): rich countries are closer to the technological frontier, thus the strength of the
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catch-up effect with the frontier vanishes with the relative level of development. If
subscribing to this claim, developing economies should benefit the most from
migration.
Furthermore, in the dissertation has been employed literature review on
migration inflow impact on gross domestic products across European Union
countries. Significant role in migration inflow is thanks to the brain drain from the
former Soviet Union countries , where since the communism collapse, many young
and talented people have fled the former Soviet Union countries towards European
countries for better life and better paid jobs regardless business sectors. It led into big
brain drain, which created lack of qualified labour force in the former Soviet Union
countries. Kazakhstan is emerging economy and in recent years the country has
become very attractive labour and business market for many foreigners. More and
more qualified foreign nationals have landed into Kazakhstan on different
assignments and projects with multinational companies, which drastically increased
the companies’ requirements for getting the jobs even for the locals (Kuzhabekova,
2017). This phenomena increased the need for more qualified and skillful locals,
which made the Kazakhstani government to invest huge amount of money in
Research and Development, managing young and potential talents across businesses
in Kazakhstan, (Buribayev, 2016).
The study comprises the following research questions:
Does the migration inflows into EU increase EU countries‘ GDPs?
How the brain drain from Eastern Europe impact the competititvness among
young people in the EU?
To what extend the refugees worldwide affect national and regional labour
markets?
How the Globalization and the proces of Internationalization affect the changes
in the labour market of EU?
How the modern technologies and digitalization affect the Global labour
market structure?
Methodology:
In the empirical part of the docotral thesis there are 5 hypotheses, which will be
verified statistically through SPSS and theoretically by literature review of more than
30 sources from EBSCO, ProQuest, Google Scholar and SCOPUS databases (see list
of references below).
Hypotheses and Discussions
H1: Globalization leads to intensive migration flow on the International labour
markets
Table 1 illustrates that the number of migrants, who have arrived to the EU to
work has increased drastically for the last 2-3 years due to the process of
Globalization, free movements of people between EU countries, continuing wars
across the World and high poverty rate in Africa. Also, many multinational
companies have opened their branches and second headquarters in the EU because of
tax evasions, better conditions for business and competitive labor markets. It
triggered high demand of qualified labor force from non-EU countries, who can
compensate the demographic crisis in the EU. Furthermore, the non-EU workers,
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who are coming into the EU are mainly employed in sectors, where there is a lack of
labor force.
Table 1: Migrants, who have arrived to EU countries to work as of year 2016

Source: Eurostat, 2016
H2: Migrants inlow accelerates the competition on the European labour market
Exhibit 1: Refugee influx and GDP per capita

Source: Center for Global Development, 2016
As it is illustarted in exhibit 1, there is a big influence of the refugee influx on
particular countries GDP, especially in Turkey, Jordan and Lebanon. Due to the
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refugee inflows into Middle East countries and EU countries, the competitivness of
the labour markets in these regions have became more competitive and the
consumption of goods has increased dramatically. It boosted the economies of thee
countries and GDPs have increased as well.
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The current condition of Ukrainian transformation into European and world
organizations requires conducting a lot of reforms connected with changes in all
economic and social spheres. One of the main nation values is education system.
Ukraine is famous for education attainment. There are 652 higher educational
establishments where 1,5 million students are studying. It is a very huge potential for
human capital source. Ukrainian rank in Human Capital Index is on 50 position from
157 countries. It gives a possibility for Ukraine to become a leader in European
Union for quantity of labour. Statistic dates show that situation with Ukrainian
education is unusual for development countries. Satu Kahkonen [1] indicated that “it
is hard to believe that the state spends 6 percent of GDP on education – one of the
highest rates of public spending on education in the world” while Ukrainian schools
often feel a lack of adequate facilities, modern equipments or quality textbooks.
School teachers work too much, children are not successful in studies as they feel the
requirements for them are too demanding, their parents are afraid to act outside the
educational framework. But it must be marked that the problems which faced the
country’s education system are deeper – teaching methodologies that overcome
practices and low qualification of teachers. Most of students do not know how to use
this knowledge in everyday life. Almost all lectures are supersaturated with
theoretical materials and there is a lack of practical recommendation. The main fact
prevented for many Ukrainians teachers, lectures and professors from aspiration to
gain the high European standards is very small salaries which demoralize their hard
working.
Other considerable problem is a lack of opportunities for personal and
professional growth increasing creativity and absence of motivation. The high
standard of education and equal access are guaranteed for citizens by the Constitution
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but in fact a lot of talented children couldn’t obtain a proper high education through
the high prices of education in the most of Ukrainian educational establishments.
Poor families could not provide their children with the necessary skills and human
capital necessary to get the good jobs. The other negative aspect of education in
Ukraine is the complex of problems in high educational establishments – corruption
among faculties, non-recognition of diplomas in the world, the divergence of higher
education from the demands of the labour market and poor infrastructure and
facilities of the higher education institutions [2]. Corruption exists on all levels. It is
hardly expect that one sphere could exists freely from corruption when all others
spheres are corrupted. Yevhen Nikolaiev stressed that academic problems also
influence on poor condition of Ukrainian education – the content of the educational
programs is often outdated, pedagogic approaches of the faculty aren’t adjusted to the
needs of modern students or to the new opportunities that appeared with the recent IT
developments, the students are poorly prepared to study in universities, outdated
educational facilities and lack of resources to ensure their modernization and mass
disregard for academic integrity and a high tolerance for academic violations.
Financing model of high education in Ukraine needs reforms. Ukrainian
government spends the comparatively high amount of the state budget on higher
education; the modern model of cost distribution disperses the funds between the
many of establishments, professors, employees and students. As result, only a small
amount of money comes directly to right destination and it is very hard to watch cash
flows among the different instances.
Andrii Blyzniuk, vice president of Batkivska Spilka said that “We need to
figure out what the strong points of our country are, what we can be proud of. It is
what we should be building our educational system on, the system that others will
come to see to learn how it works. Even now the world has what to learn from
Ukraine, while Ukraine itself is not aware of it”[3].It means that Ukrainian education
system should be redirected. Many world best models of education system could be
borrowed but autonomy needs to be a part of educational process. There needs to be
an environment in which students and teachers are able to express themselves withthe
community trust, high salaries and the new educational system.
Ukraine’s Law on Education (1990) was one of the oldest pieces of acting
legislature in Ukraine and it was used during all of Ukrainian independence. With
time the situation changed and education system must be reformed. All programs
must be rewritten in such way that material should not be memorized but for
receiving skills which are needed to thrive in the modern world. According to old law
the student used to be taught to think, behave and believe identically. These norms
must be looked through carefully. They must pronounce individual approach. These
will be done through individual education plans plus children and students
development programs. New education must give a green light for practices
implementation, distance learning and pedagogical patronage. These steps will make
opportunities for receiving education much more flexible than they were. Ukrainian
education system must gradually move towards progressive education system. Audit
of teaching quality has to be adopted in all HEIs [4].
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All educational establishments [4] must renew the institution’s statutes,
licenses, certificates of accreditation and accreditation of programs, the structure and
authority of the institution, staffing programs, languages, vacancies and contests,
material and technical support, rules of admission, accessibility for the disabled
tuition, fees and cost of supplementary services. Each high educational establishment
must be required to disclose information about the budgetary receipts and their
purpose soparents will have possibility to see how much money has been spent by the
state and on what things, and so they will be able to control the use of their
contribution. The state education policy must be changed and should be polysubjective, proactive, systematic, consistent, scientifically grounded and
internationally agreed [5]. But for all these measures implemented financial support
from the Ukrainian government must be provided. The best suitable practice for
Ukrainian high education system is the USA model where education plays a crucial
role in the economic and social development of the country. It is proved that private
institutions are more effective than state ones. New educational system must be at
first “business model”. The main element of a new education must be the online
study. New online models of education can represent a real opportunity to improve
access to higher education [6]. The second main element must be the autonomy. Very
suitable educational model exists in the Great Britain. “Its universities enjoy almost
complete autonomy from national or local government in their administration and the
determination of their curricula, despite the fact that the schools receive nearly all of
their funding from the state” was announced in Encyclopedia Britannica [7]. The
present minister of education and science Hanna Novosad announced [8]: “it is
necessary to start stimulation of high educational establishments to development by
the way of changing the system of financing and management”. Allocation of
expenses on a state places in higher education will depend from the indexes such as
employment of graduating students, quality of scientific activity of university,
presence in the international ratings and others similar to that. Department of
education and science is going to change the criteria of the distributing finances
system for scientific researches in high educational establishments in such way that
money should go to the best collectives but not disperse on plenty of universities;
where there is not alwaysa high-quality science. The Ministry of education and
science already prepares changes to the law about higher education, about a
government places order, change to the row of other legislative acts and budgetary
code. These suggestions will be presented to the end of this year.
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Сьогодні вітчизняні суб’єкти господарювання потребують піднесення
системи соціально-трудових відносин на той рівень, де знання стають
капіталом. Інвестиції у людський капітал є найвигіднішими як з точки зору
окремої людини, так і підприємства, й суспільства загалом; у процесі
формування людського капіталу вони мають супроводжуватися відродженням
виробничої сфери та фінансуванням інноваційної діяльності.
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Дослідження людського капіталу знайшли відображення у наукових
працях таких вчених, як В. Антонюка, О. Бородіної, О. Гізело, С. Гинди, Н.
Головай, Л. Головко, С. Горбань, О. Грішнової, Т. Давидюк, А. Добриніної, С.
Дятлова, Т. Кір’ян, Д. Коляденка, В. Коннова, С. Курганського, Н. Маркової, Л.
Михайлової, Р. Нуреєва, В. Приймак, Т. Трофімчук, О. Чумака, Л. Шевчук та
інших. Однак, на сьогодні серед науковців не існує єдиної спільної думки щодо
трактування цієї категорії і дослідження впливу людського капіталу на
економічне зростання, тому тема тез є актуальною та своєчасною.
Термін «людський капітал» було запропоновано лауреатом Нобелівської
премії 1979 року, американським економістом Теодором Шульцем у 1961 році,
хоча вперше людину з позиції капіталізації її праці розглядав ще Адам Сміт.
Альфред Маршалл також вважав знання одним з найпотужніших двигунів
виробництва. Ще один Нобелівський лауреат, Гаррі-Стенлі Беккер
запропонував наукове трактування дефініції та склад витрат для формування
людського капіталу: на освіту, підготовку та перепідготовку кадрів на
виробництві, технологічні інновації, комп’ютерну підготовку, охорону
здоров’я, екологію та фізичну культуру.
Аналіз наукової літератури з поданої проблеми свідчить, що людський
капітал розглядається сьогодні як сукупність якостей людини та
нагромаджених
продуктивних
здібностей;
як
форма
організації,
функціонування і розвитку продуктивних сил людини; як суспільно про
інвестовані доцільні виробничі та загально людські навички, знання та
спроможності; як сформований або розвинений у результаті інвестицій і
накопичений людиною певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей̆,
мотивацій; як специфічний ресурс; як поєднання усіх продуктивних рис
індивіда; як здатність до більш ефективного виробництва продукції̈ вищої
якості за рахунок вищої продуктивності праці; як вартість існуючих та набутих
трудових можливостей працівника; як капітальні ресурси суспільства.
Основними особливостями людського капіталу є самовідтворення, ресурсність,
невіддільність від людської особистості, контроль з боку індивідуума,
конвертованість та можливість отримання доходу.
Отже, людський капітал являє собою сукупність знань, вмінь, навичок,
психічних особливостей, інтелектуальних здібностей, особистих рис,
моральних якостей, рівня культурного розвитку, набутого досвіду особистості,
а також її фізичне та психічне здоров’я, мотивація, здатність збирати і
обробляти інформацію, схильність до ризику та генерування ідей.
Індекс людського капіталу (ІЛК) вимірюється в одиницях продуктивності
в порівнянні з еталоном, що мають закінчену освіту і прекрасне здоров'я, і
становить від 0 до 1. Мета індексу – дати цілісну оцінку людського капіталу
країни. Всесвітній банк щорічно складає рейтинги країн світу за рівнем
людського капіталу. Так, у 2018 році зі 157 країн світу Україна посідає 50-те
місце [1], тоді як у 2017 році – 24 місце серед 130 країн, у 2016 – 26 місце серед
130 країн, у 2015 – 31 місце серед 124 країн.
Головним джерелом перетворення інвестицій на людський капітал є
освіта. Аналіз наукової літератури з цього питання дозволяє зробити висновок,
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що освіта розглядається, як: педагогічний процес; спеціально організоване між
людське передавання культурного досвіду; результат засвоєння особистістю
системи знань, умінь, навичок; розвиток життєвого досвіду людини; соціальний
феномен; цілісний феномен, що розвивається; соціальна система; система
впливів й умов формування особистості; система акумуляції ресурсів; умови,
фактори і відносини, що впливають на формування особистості; соціальна
організація; соціальний процес; соціокультурний інститут; система взаємодії
соціальних інститутів; засіб навчання; сфера життєдіяльності людини.
На наш погляд, освіта є одночасно процесом (що передбачає сукупність
впливів на особистість та її взаємодію з середовищем) та результатом засвоєння
особистістю певної системи знань, умінь, навичок і морально-етичної культури.
На поверхні життя суспільства освіта постає як умовна взаємообумовлена
єдність двох блоків – економічного та неекономічного. Економічна функція
освіти, з одного боку, полягає в відтворенні знань та робочої сили, з іншого – в
наданні суспільству специфічного продукту – освітніх послуг. Неекономічний
блок є складною сукупністю елементів духовного, ментального, культурного
характеру, що направлений на відтворення духовно-ментальної матриці
суспільства. Освіта, таким чином, з одного боку, є сферою формування
комплексної особистості у всій сукупності її духовних, культурних, ментальних
особливостей та з певним набором знань, умінь, навичок, з іншого – засобом
відтворення цінностей, спрямованих на формування у членів суспільства
загальних уявлень щодо правильних цілей та векторів розвитку людської
діяльності. Зазначене вище дозволяє визначити освіту як сферу комплексного
відтворення та розвитку людини і соціально-економічного устрою суспільства.
Основними цілями освіти є створення умов для становлення особистості;
виховання соціально активних, творчих членів суспільства, задоволення
актуальних та перспективних потреб виробництва в економічній, соціальній,
культурній та інших сферах у кваліфікованих спеціалістах, що відповідають
вимогам гуманітарного, соціального та науково-технічного прогресу, мають
широкий загальний і професійний світогляд, професійну мобільність.
Будучи енергійно-продуктивним принципом сучасного суспільства,
освіта орієнтується на економіку знань. Відповідників англійською мовою для
визначення економіки знань використовують багато: здебільшого«knowledge
economy», а також«new economy (нова економіка)», «knowledge-based economy»
(економіка, що базується на знаннях), «knowledge-intensive industries»
(індустрія інтенсивних знань) тощо. Вважаємо, що під економікою знань слід
розуміти саме етап розвитку інституціональної економіки, де одним з основних
факторів виробництва є інтелект.
Одним з основних інвесторів людського капіталу науковці вважають
державу. На рис. 1 наведено динаміку ВВП в Україні. Видатки на освіту в
нашій країні є достатньо високими у порівнянні з іншими країнами. Однак,
держава фінансує дуже розгалужену мережу навчальних закладів. Попри
високий показник видатків на освіту як частки ВВП видатки на одного слухача
(учня, студента) та заробітні плати освітян є дуже низькими.
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Рисунок 1 – Динаміка ВВП в Україні у 2015-2019 рр.
(2019 рік – дані за І квартал), млн. грн., у фактичних цінах
Джерело: систематизовано автором за [2]
Ще однією проблемою в Україні є те, що економічно активне населення
країни знижується (рис. 2). Кількість дорослого населення, яке залишає Україну
через пошук кращих умов життя та роботи, зростає. З іншого боку, донедавна
кількість української молоді, яка виїжджала навчатись закордон, була меншою,
ніж кількість студентів-іноземців, які навчаються в українських університетах.
Але з 2014-2015 навчального року ситуація змінилася. Найбільше українських
студентів навчаються у Польщі (14 951 осіб). Серед найбільш бажаних для
навчання країн є також Німеччина, Канада, Чехія, Італія, США, Іспанія,
Франція та Великобританія. Динаміка зростання кількості студентів-українців
за кордоном за останні 5 років склала 77 % [3].
Основним джерелом доходів населення є заробітна плата. Так, у І
кварталі 2019 року заробітна плата складала 50,4 % доходів населення України.
Враховуючи низький рівень середньої заробітної плати, а також те, що більше
70 % витрат домогосподарств складають витрати на їжу, можна зробити
висновок, що існує певний розрив між бажаним рівнем освіти і тим, який
можуть собі дозволити українські громадяни.
Спостерігаємо також зменшення частки домогосподарств в освітніх
витратах. Проте ця частка в Україні все одно є вищою, ніж пересічна у
розвинутих країнах. Традиційно частка витрат домогосподарств у вищій та
професійно-технічній освіті є набагато більшою, ніж у школі. Наразі українці
покривають зі своєї кишені третину видатків на навчання у ЗВО. Найвищий
рівень участі бізнесу у фінансуванні освіти – 12 % зафіксовано у
післядипломної освіті, проте загалом участь бізнесу у фінансуванні освіти
залишається на майже непомітному рівні – 0,8 %.
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Отже, роль державного управління у забезпеченні умов для повноцінного
відтворення людського капіталу в умовах нестабільного економічного
середовища є незаперечною. Крім державного фінансування та
самофінансування домашніми господарствами вкладення інвестицій у
людський капітал відбувається комерційними
та некомерційними
організаціями, що обслуговують домашні господарства.
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Таким чином, для забезпечення економічного зростання людський
капітал є важливішим ресурсом, що дозволяє працівникам отримувати нові
можливості і підвищувати свої конкурентні позиції на ринку праці.
За результатами дослідження можемо зробити наступні висновки:
1) людський капітал розглядається у різних сферах соціальноекономічного пізнання; на відміну від інших видів капіталу є активним;
2) знання та професійні навички сьогодні відіграють надважливу роль,
тому виступають критерієм встановлення заробітної плати, отже, людський
капітал є результатом впливу різноманітних обставин на сферу соціальних
відносин суб’єктів господарювання, а одним із завдань сучасних підприємств є
організація максимального використання творчої енергії свого персоналу;
3) людський капітал можна розглядати як на рівні підприємства, так і
держави; він є одним з основних чинників стабільного зростання країни і
скорочення масштабів бідності;
4) під інвестиціями в людський капітал слід розуміти витрати на освіту та
науку;
5) на етапі примноження людського капіталу велике значення має його
державне регулювання.
Список використаних джерел
1. Human Development Reports. – URL: http://hdr.undp.org/en/2018-update
2. Державна служба статистики: Офіційний сайт. – URL:
http://www.ukrstat.gov.ua
3. Освіта в Україні / За ред. Є. Стадного. – URL:
https://cedos.org.ua/data/pdfs/osvitaua_250416_updated.pdf
Бочан Ігор Омелянович
професор, д.е.н., професор, ректор
Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів, Україна
ОСВІТА ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Ключові слова: освіта, вища освіта, інтелектуальний капітал, інноваційний
розвиток економіки, стала економіка.
Keywords: education, highereducation, intellectualcapital, innovative development of
economy, sustainable economy.
Освіта і наука розглядається як джерело зростання дохідності і прибутку у бізнесі.
Окреслено умови переходу економіки України до сталого розвитку. Обґрунтовано
необхідність реформи освіти і науки, за об’єктивним характером, та зміни системи
державного функціонування вищої освіти. Визначено інноваційний підхід до розвитку
підприємництва, зокрема малого і середнього бізнесу, в основі якого має бути
інтелектуальний капітал.

Освіта є передумовою формування інтелектуального потенціалу. Вона є
на достатньо високому рівні в Україні. За рейтингом Всесвітнього
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економічного форуму (ВЕФ) вона займає 34-е місце серед 140 країн за
субіндексом "вища освіта" [4].
Накопичені в Україні інтелектуальні ресурси не достатньо
капіталізуються, тому, що їх не розглядають як важливе джерело прибутку у
бізнесі.
Вони не є у пріоритеті розвитку держави, її наукової та інноваційних сфер
в умовах переходу до економіки знань.
Світовий досвід показує, що життєвий рівень усіх прошарків населення,
соціально-економічна ситуація в країні визначається ступенем освіченості
суспільства і його ставленням до інтелектуальних цінностей. Лише
інтелектуально багате суспільство є гарантією високого рівня життя народу і
процвітання держави, навіть за відсутності енергоносіїв, корисних копалин та
інших дарунків природи. Природні ресурси, що означали в минулому
стабільність і процвітання держави у ХХ і ХХІ столітті змінили ситуацію. Це
характеризують такі ознаки. Наприклад: Японія має незначні запаси заліза,
вугілля, нафти; Швеція, Франція та Швейцарія мають також недостатньо цих
ресурсів; Німеччина – залізної руди, природного газу, нафти. Природні ресурси
у Сінгапурі майже відсутні(пісок, воду завозили). Проте, ці держави займають
перші місця у світовій економіці, завдяки новітнім технологіям і експорту
високо технологічного обладнання, товарів та послуг.
Інноваційний процес
– це новостворені або вдосконалені
конкурентоспроможні технології, високоякісні товари та послуги, котрі
вимагають поліпшення структури виробництва і соціальної сфери.
Інноваційний розвиток - це єдиновірний шлях відродження України в умовах
глобалізації. Вони передбачають усебічно збалансований розвиток, що означає
сталий, життєздатний, раціональний розвиток. Сьогодні глобальні процеси
людства сигналізують нам, що не вистачає продовольчих, водних,
енергетичних ресурсів – вони є обмеженими – тому потрібне раціональне їх
використання, поставити їх на службу досягнень науки і технічного прогресу.
Умовою переходу економіки України до сталого розвитку необхідні
щорічні темпи приросту ВВП на 6-7%, а також подвоєння обсягів виробництва,
дворазове зростання продуктивності праці, зменшення матеріалоємності ВВП,
структурна перебудова в сторону високотехнологічної економіки (частка
високотехнологічної продукції та послуг в нашій країні становить лише 5,5%,
тоді як у світі – 20%).
Необхідно сприяти повній і продуктивній зайнятості та гідній праці
людини. Для обґрунтування інноваційного розвитку економіки необхідно
якнайшвидше розбудувати вітчизняну науку та освіту. Реформа освітньої
системи в Україні частково проведена, але ще збереглося багато елементів
попередньої системи, які репродукують негативні результати, зокрема:
школи нових типів відкриваються переважно у містах, тому
сільські школярі поставлені не в одинакові умови;
зовнішнє незалежне оцінювання, яке мало би бути зрізом якості
підготовки і оцінювання учнів з відповідних предметів, породило таке
негативне явище, як репетиторство, яке суттєво підірвало основи повноцінної
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середньої освіти, оскільки випускники шкіл зосереджують своє навчання з
репетиторами (які працюють не завжди за посильну оплату для батьків) на
декількох предметах; - зовнішнє незалежне оцінювання (як метод боротьби з
хабарництвом) ідеалізоване по суті. Воно використовується як критерій вступу
до закладів вищої освіти і за державним замовленням, породило ряд штучних
бар’єрів, зокрема при відсутності профільного навчання у школах, учні не
профорієнтовані, керуються тільки балами сертифікатів, котрі дуже різняться
між сільськими і міськими учнями. Також система ЄДЕБО автоматизовано
виводить середні бали за спеціальностями і вони дуже різняться «за підходом
гроші ходять за студентом». Для прикладу, на актуальні економічні
спеціальності вони, два останні два роки, складають в середньому 175-200 балів
(це майже відмінники), а на спеціальності природничо-математичні, педагогічні
вони складають від 135 балів, щоб отримати державне фінансування (це
можливі трійочники). Може виявитися ситуація, коли абітурієнт в рік вступу
немає сертифікату на заявлений до ЗВО вступний предмет, навіть при відмінній
оцінці в атестаті з цього предмету і для нього закрита дорога в цьому році до
профільного закладу вищої освіти.
Дуже разюча картина по вступу за держзамовленням по регіонах. Для
прикладу наслідки вступної кампанії до ЗВО у 2018 р. чітко проаналізував в
ракурсі розміщення державного замовлення (гроші ходять за студентом) по
регіонах О. Співаковський, перший заступник голови Комітету освіти і науки
Верховної Ради України, котрі розмістив у газеті «Голос України», він показує
його проблематичність і штучні перекоси. Зокрема, 51,4% обсягу державного
замовлення розміщено у трьох регіонах:
у Києві розміщено 27,7%;
у Харківській області – 12,5%;
у Львівській області – 11,2%.
А в інших регіонах решту: у Волинській області – 1,8%;у Закарпатській
області – 1,4%;у Миколаївській області – 1,6%;у Чернігівській області – 1,5%;у
Херсонській області – 1,2% та інших.
Тривожним є той сигнал, що 13% вступників (7 623 особи) відмовились
від державного замовлення визначеного комп’ютером ЄДЕБО до певного ЗВО,
із-за неналежної якості підготовки і компетентісної перспективи.
Не в рівних умовах абітурієнти, котрі поступають на заочну форму
навчання за роком вступу. Вони мають таке право поступати і після
десятирічного чи більшого періоду після успішної праці по закінченню школи
вони в нерівності порівняно з тими, що після тренування репетиторами
вступають у році закінчення школи. Ці та інші штучні бар’єри, є основною
причиною масового виїзду навчатися закордон. А це вже втрата національного
інтересу. Тут чітко обґрунтовуються зміни і необхідність об’єктивного відбору
(прийому) за здібностями. Така практика є у світі за різними конкурсами, есе,
досягненнями та навіть без таких конкурсів бути здатними реалізувати
освітньо-професійні програми першого року навчання.
Назріла потреба зміни системи державного фінансування вищої освіти за
досвідом передових країн світу, що передбачає поступову відмову від даної
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системи, котра залежить від кількості студентів та перехід до моделі
фінансування здобуття освітньої послуги студентом і фінансування за
результатами діяльності. Це передбачає бюджетні установи перевести у статус
користувачів бюджетів.
З метою підвищення конкурентоспроможності українських фахівців на
світових ринках праці, входження країни у єдиний європейський освітньонауковий простір Законом України «Про вищу освіту» передбачено широку
організаційну, навчальну і фінансову автономії. Щодо останньої фінансової
самостійності, то вона і дальше залишається дуже зарегульованою і
контрольованою. Поки заклади вищої освіти не матимуть повної автономії,
поки не зміниться економіка вищої освіти, доти в Україні не буде якісної та
ефективної освіти. Найуспішнішими є ті держави, котрі забезпечують високу
рентабельність інвестицій в освіту, затрачаючи як державні, так і приватні
кошти. Майбутнє вищої освіти в інноваційному трикутнику «Бізнес – Освіта,
Наука – Влада». Для того, щоб бізнес фінансував освітні, наукові проекти
необхідно на законодавчому рівні закріпити його інтереси. Для прикладу,
подаємо залучення приватного капіталу до ЗВО США та Великобританії.
Застосування нових знань і технологій відкриває все ефективніші шляхи
виробництва товарів і послуг, робить їх доступними для все більшої кількості
людей, одночасно зі зниженням їхньої вартості. У всіх сферах діяльності нам
необхідно забезпечити рух на випередження, це єдиний шлях до гідної
перспективи.
Досвід суспільного розвитку свідчить, що той, хто наздоганяє , той ніколи
не наздожене. Інноваційний підхід базується на генеруванні ідей. Нові ідеї є
цінними, якщо їх можна використати з користю для бізнесу. В основі розвитку
країн з ринковою економікою є мале підприємництво, як найбільш масова
динамічна форма ділового життя. Воно є живильним середовищем для розвитку
середнього і великого підприємництва. В провідних країнах світу частка малого
і середнього бізнесу, як ефективної форми народного підприємництва
становить 60-70% у ВВП, а в Україні – лише 7-9 %.
Таблиця 1.
Порівняння обсягів залучення приватного капіталу університетами
США та Великої Британії*
Залучений приЗалучений приватний
ватний капітал
капітал
Виші США
Виші Великої Британії
(млн дол. США,
(млн дол. США,
2006 р.)
2006 р.)
Гарвардський ун-т
28 916
Кембриджський ун-т
6 100
Єльський ун-т
18 031
Оксфордський ун-т
3 800
Стенфордський ун-т
14 085
Единбурзький ун-т
3 400
Техаський ун-т
13 235
Університет Глазго
230
Королівський коледж
Принстонський ун-т
13 045
200
Лондона
* Джерело:NACUBO2006[5].
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Зате «участь» олігархів-міліардерів в економіках провідних країнах світу
становить: у США до 10% ВВП;у Китаї до 2,6 % ВВП; у Росії понад 10% ВВП;
в Україні до 37% ВВП [3].
Необхідно визначити пріоритетний розвиток сфери послуг, генеруючим
ядром якої є туризм, з феноменальними можливостями людських цінностей і
потреб.
Надати всім сферам виробництва ознак сталої економіки, що передбачає
збереження навколишнього середовища, забезпечення здорового харчування,
розвиток здорового способу життя суспільства та інше для теперішнього і
прийдешніх поколінь.
Для цього потрібно розвивати творче мислення людей і формувати
інтелектуальний капітал.
Інтелектуальний капітал – це сума знань, досвід, професійна підготовка та
інтуїція всіх працівників підприємства, установи чи держави.
Творчий підхід потрібен завжди там, де ніщо інше не приносить дієвих
результатів. Це виклик консерватизму.
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Мова піде про подальший практичний розвиток класичної економічної
теорії.
Теза перша – становлення та розвиток класичної економічної теорії.
Засновником класичної політичної економії вважається шотландець Адам Сміт
з часу публікації у 1776 році своєї праці «Дослідження про природу та причини
добробуту націй». З моменту виходу цієї праці економічна наука поділилася на
таку, що була до теорії А. Сміта, та на таку, що після. Всі економічні течії та
погляди, що існували до виходу книги «Дослідження …» з подачі А. Сміта були
названі меркантилізмом. Цей термін (меркантилізм) ввів у науковий обіг
французький економіст А. Монкретьєн ще у 1615 році, але майже через 150
років, термін був підхвачений А. Смітом і зі сторінок його праць став
загальновживаним. Меркантилісти розуміли природу багатства виключно
монетарно і зосереджували наукову увагу не на виробництві, а на торгівлі і
грошовому обороті, особливо на русі золота і срібла. Представники як раннього
так і пізнього меркантилізму бачили виключно гроші головним багатством
держави.
Отже, мова йде про економічні процеси на державному рівні, на рівні, що
у сучасній термінології іменується національною економікою або
макроекономікою.
А. Сміт хоч і вважається засновником, але не був першим, хто в основу
теорії економічного добробуту та національного багатства поклав продуктивну
людську працю. Родоначальником теорії творення багатства працею, тобто,
теорії вартості, що визначається кількістю витраченої праці, був англієць У.
Петті, який опублікував свої економічні праці ще за сто років до виходу у світ
«Досліджень …» А. Сміта. Також, право стояти у витоків вчення про трудову
вартість поряд з У. Петті належить підданому Франції П’єру Буагільберу,
автору роботи «Міркування про природу багатства, грошей і податків» (1707)
та американцю Бенджаміну Франкліну, який у свої 23 роки написав (1729) та
опублікував «Скромне дослідження про природу і необхідність паперових
грошей» (1731).
Послідовники нової на той час теорії А. Сміта, а саме теорії, що
пояснювала економічні процеси збагачення держави та її мешканців через
кількість і якість продуктивної праці задіяного у виробництві товарів народу,
теорії, що говорила про працю, як про первісний фонд, як про основу, що дає
необхідні для існування продукти та послуги, – послідовники стали іменувати
таку теорію класичною політекономією. Найбільш відомими науковцями, що
визнаються послідовниками у розвитку вартісної теорії, стали англієць Д.
Рикардо, швейцарський економіст С. Сісмонді, німець Карл Генріх Маркс.
Саме останній у своїх працях і особливо у своїй праці «Капітал» (1867) дав
підсумок попереднього майже 300-літнього розвитку теорії трудової вартості та
розгорнув новітні на той час напрямки та положення у руслі розвитку класичної
політекономії.
Треба зазначити, що станом на кінець ХІХ сторіччя інших теоретичних
макроекономічних конструкцій, крім класичної політекономії, ще не існувало.
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Ні економікс і його напрямки, ні теорія Дж. М. Кейнса з подальшими
відгалуженнями, ні монетарні теорії, ні інституціоналізм ще не з’явилися як
наукові економічні погляди, що могли б конкурувати з класичною теорією. Всі
ці макроекономічні погляди з’явилися у часі з останнього десятиріччя ХІХ
століття та впродовж ХХ століття і загалом їх стали називати неокласикою.
Теза друга – труднощі щодо практичного застосування класичної
політекономічної теорії. Розглянемо два приклади того, як і чому перестали
використовувати показник витрат праці в концепціях неокласичних
економічних теорій, що позиціонують себе відмінними від теорії трудової
вартості тобто, відмінними від класичної політекономії.
Приклад 1. Альфреда Маршалла, англійського економіста, вважають
засновником неокласичного напрямку в економічній науці, напрямку, який
стали у подальшому іменувати Економікс. В його основній праці «Принципи
економічної науки», англійською – «Principles of Economics» (1890) [1], розгляд
економічних процесів відбувається на підґрунті впливу та взаємодії факторів
виробництва. Книга ІV § 1 починається так: «Фактори виробництва зазвичай
поділяються на «землю», «труд» і «капітал»». І після цього надається
визначення: «Під «трудом» розуміємо економічну роботу людини, будь то
руками чи головою» [1, с. 208]. За своєю сутністю таке визначення праці
(труда) нічим не відрізняється від визначення в класичній політекономії. Далі за
текстом, А. Маршалл, досліджуючи взаємодію факторів виробництва щодо
процесу сільськогосподарського використання фактору «земля», застосовує два
інші фактори, – «капітал і працю», таким чином, що використовує ці терміни
розділеним написом – «капітал і праця». Саме так, окремо, завжди через союз
«і», Маршалл застосовує їх у своєму викладенні як окремі показники доти, доки
не виникає потреба застосовувати їх не якісно, а кількісно, тобто чисельно, в
одиницях вимірювання. З метою надання розмірності факторам «капітал і
праця» А. Маршал робить три послідовні твердження: перше, – «…ми можемо
розглядати капітал і працю, що докладаються до землі, як складові рівні
(…чому рівні? – авт.) послідовні дози» [1, с. 223]; друге – «Доза тут завжди є
поєднанням доз капіталу і праці…» [1, с. 224]; третє – «…основна частина
витрат приймає форму грошей, а коли мова йде про підприємницьке
господарство стосовно до англійським умов, то часто зручніше (?– авт.)
розглядати працю, виражену в грошовому еквіваленті за її ринковою вартістю, і
говорити просто про дозу капіталу, а не про дози праці і капіталу» [1, с.224].
Ось так, в межах одного абзацу, показник такого фактору як праця (труд), було
«обґрунтовано», що вимірюється він в грошовому еквіваленті тому, що
«стосовно до англійським умов» так «часто зручніше». Тобто, відбулася
підміна показника витрат праці, як такої, на показник грошових витрат на найм
(купівлю) працівника. Саме після А. Маршалла неокласична політекономія
стала вважати можливим вимірювати працю, що розуміють як «роботу людини,
будь то руками чи головою», не тривалістю та інтенсивністю її фізичних та
розумових зусиль (як в класичній політекономії), а сумою грошових витрат на
купівлю працівника, тобто, сумою витрат на заробітну плату [2].
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Приклад 2. Джон Мейнард Кейнс у своїй «Загальній теорії зайнятості,
процента і грошей» (1936) на початку «Глави 4. Вибір одиниць виміру» писав:
«... ми спробуємо внести ясність у деякі заплутані питання ...» і далі говорить
про одне з таких питань: «...по-перше, вибір одиниць виміру, придатних для
дослідження економічної системи в цілому...». Далі по тексту Кейнс критикує
професора Пігу у зв’язку з тим, що «...він вводить в завуальованому вигляді
зміни у вартості... (виділено Кейнсом)». Потім Кейнс написав дуже важливу
думку: «Я вважаю, що поняття, яке хотів би сформулювати проф. Пігу, має
сенс і є необхідним для економічного аналізу. Але, поки не буде прийнята
задовільна система його вимірювання, точне визначення цього поняття –
завдання нездійсненне» [3, с. 39–42]. Отже, існує показник вартості, що
вимірюється кількістю витрат праці, про який і говорить А. С. Пігу, а Дж. M.
Кейнс такий показник не відкидає. Що це за показник, про який йде мова у
Кейнса з посиланням на Пігу? А цей показник і є показником вартості у
розумінні кількості витрат праці, але, за думкою Кейнса, оскільки такий
показник досі не вимірюється (! – авт.) то він, отже, не може бути
використаний на практиці. І тому Кейнс став шукати та застосовувати у своїх
дослідженнях інші показники, що мають добре відому грошову вимірність.
Тобто, Кейнс про показник витрат праці знав, не заперечував його існування та
застосування, але у своїх розробках не застосовував на тій підставі, що такий
показник не мав одиниць кількісного вимірювання.
Подальший розвиток класичної теорії постійно натикався на проблему
кількісного визначення вартості товарів, як такого вартісного показника, що
вимірюється кількістю витраченої людської праці. Якісна неопрацьованість та
кількісна невизначеність цього показника вимушувала економістів шукати
інші, відмінні від трудової вартості, показники, що мали б характеризувати
економічні процеси. Таким чином, поряд з класичною теорією почала
народжуватись інша теоретична течія, яку потім назвуть неокласичною.
Яскравими представниками неокласичних економічних течій історія виділила
французів Ж. Б. Сея та А. Афтальона, англійців У. С. Джевонса та А.
Маршалла, швейцарця М. Е. Л. Вальраса, австрійців К. Менгера та Й.
Шумпетера і багатьох багатьох інших. Неокласичні теорії на стадії свого
становлення та раннього розвитку відмовилися брати за основу людську працю,
як єдине джерело створення вартості і цим відрізняли себе від класичного
напряму в економіці, а точніше, – від класичної політекономії. Пояснення
неокласичними течіями такої відмови, відмови від подальшого розвитку теорії
трудової вартості, що декларувалася класичною політекономією, було цілком
зрозумілим, – бо класичною політекономією було чисельно не визначено, як
вимірювати працю щоб мати можливість застосовувати її у моделях чисельного
опису економічної дійсності. Одиниць вимірювання витрат праці класична
політекономія остаточно та однозначно не надала. Тому, неокласичні теорії
шукали інші теоретичні напрямки та відповідні їм показники щодо опису
економічних та фінансових процесів. Такими показниками, на думку
неокласиків, мали стати виключно грошові показники.
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Теза третя – робочий час, яким вимірюється вартість, відрізняється від
астрономічного часу. Згідно теорії трудової вартості вартість товару
вимірюється кількістю витраченої на його виробництво людської праці.
Мірилом такої вартості виступає одна година праці робітника, причетного за
своєю діяльністю до виготовлення такого товару. Відразу треба зазначити що
одна година праці працівника, із яких складається вартість товарів,
відрізняється від звичайної години, яку фіксують за допомогою всім відомого
механічного або електронного годинника. Одна година праці виробника товару
не співпадає із годиною, яка вимірюється 1/24 частиною астрономічної земної
доби. В залежності від інтенсивності праці у кожного окремого працівника
впродовж однієї астрономічної години його роботи, тобто, за 60 хвилин, які
веде відлік звичайний годинник, кількість годин праці може бути більше ніж
одна. Впродовж однієї астрономічної години праці робітника або службовця у
нього, за умов виконання ним легкої роботи, може бути зафіксовано від 1,0 до
1,1 годин витрат праці, за умов середньої тяжкості виконуваної роботи близько
1,5 годин витрат праці, а за високої інтенсивності його роботи 1,8–1,9 годин
витрат праці. Тобто, в залежності від характеру роботи, яку виконує робітник,
наприклад, за 8 астрономічних годин робочого часу, кількість годин витрат
праці може коливатися від 8 до 15 годин витрат праці. А якщо тривалість
робочого часу працівника, тобто, тривалість виконання робітником своїх
робочих функцій, охоплює більш ніж 12 або 18 астрономічних годин за добу
(водії «дальнобійники», машиністи залізничних потягів та провідники
пасажирських потягів тощо), то кількість годин витрат праці на одного
працюючого може бути близько 30 годин за одну астрономічну добу, а то й
більшою. В даній доповіді нема потреби детально зупинятись на механізмі
розрахунку кількості годин витрат людської праці. Обґрунтування механізму
розрахунку витрат кількістю годин людської праці дано в роботах [4, 5]. А в
межах даного огляду необхідно лише мати на увазі, що вартість або цінність
товару вимірюється годинами витрат праці робітником і ці години якісно і
кількісно не співпадають з астрономічними годинами тривалості виконання
працівником своїх робочих функцій [2].
Теза четверта – механізм вимірювання вартості. Спостереження за
робітником під час виконання ним робочих функцій дає низку результативних
показників, які характеризують працю кількісно. Про них детальніше дивись [4,
5, 6]. Для того, щоб визначитись із показником, що описує кількість праці
(вартість), обираємо один із них, а саме, – частоту серцевих скорочень, або, що
одно і теж саме, кількість пульсових ударів у робітника під час його роботи за
певний проміжок часу, як правило – за одну хвилину. Спостереження
показують, що чим більше вкладається праці робітником (службовцем,
керівником) тим є більшою кількість ударів його пульсу. Така прямо
пропорційна залежність кількості пульсових ударів від кількості праці багато
разів зафіксована, наприклад [7], [8], [9]. Конкретні види праці можна
розподілити на групи залежно від навантаження, використовуючи як показник
частоту пульсу. У 1963 році в Англії Brown and Growden досліджували
промислових робітників, пов’язаних з Slough Industrial Health Service і
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опублікували в «Slough Scales» такі дані, – залежність пульсу (ударів за
хвилину) від робочого навантаження: легка робота 60–100, помірна 100–125,
важка 125–150, дуже важка 150–175 ударів за хвилину [7]. Групою вчених
Франції, Швейцарії та Бельгії у 1967 році була видана книга J. Scherrer
«Physiologie du travail (ergonomie)» [8]. У цій книзі H. Monod and M. Pottier
дають таку класифікацію робіт по частоті ударів серця: дуже легка робота – до
75, легка 75–100, помірна 100–125, важка 125–150, дуже важка 150–175, вкрай
важка робота – більше 175 ударів за хвилину [8]. В дослідженнях радянського
періоду, 1981 рік, у [9] такі дані: дуже легка робота 70–80 ударів серця за
хвилину, легка 80–90, помірна 90–100, середня 100–125, тяжка 125–150.
Обираємо одиницею витрат праці легку працю, що характеризується 75
ударами пульсу за хвилину. Тобто, одна година витрат праці дорівнює 4500
пульсових ударів. Цифра у 4500 ударів пульсу розрахована як добуток 75
ударів пульсу за хвилину на 60 хвилин. Отже, тепер запишемо: 1 година витрат
праці = 1-й годині вартості = 4500 ударів пульсу. Обрана нами одиниця виміру
трудової вартості має таку розмірність: 1 година вартості дорівнює (це) –
сумарно 4500 ударів пульсу працівника. Тоді, відповідно, 2 години вартості
дорівнює 9000 ударів пульсу, 3 години вартості дорівнює 13500 ударів пульсу,
8 годин вартості дорівнює 36000 ударів пульсу працівника. Отже, маючи
показник сумарної кількості пульсових ударів за денний, наприклад 8-ми
годинний період роботи, окремого конкретного працівника сумарно у розмірі
63000 пульсових ударів, маємо 14 годин вартості (63000 / 4500 = 14). Це
означає, що впродовж 8 астрономічних годин праці робітник (службовець,
керівник) переніс на продукт праці (на товар або послугу) 14 годин вартості,
або, праця такого робітника впродовж 8 астрономічних годин створює вартість
розміром 14 годин вартості. Така «розбіжність» між кількістю астрономічних
годин праці та кількістю вартісних годин праці викликана тим що кількість
праці такого працівника враховує його кількість пульсових ударів, яка в
середньому складала понад 130 ударів пульсу за хвилину, тобто це була важка
робота у порівнянні із легкою в 75 ударів пульсу за хвилину, і тому, така робота
створила більшу вартість у порівнянні із легкою роботою за один і той же
проміжок роботи у астрономічному часі. Такі показники вже давно і досить
широко використовуються у вимірюванні спортивної роботи та у
характеристиках кількості праці у космічній медицині [10], [11]. У підсумку,
пропонується новий економічний показник, що характеризує кількість
витраченої людської праці, або, що одне й теж саме, показник такої вартості,
яка відмінна від традиційної грошової: 1 година вартості = 4500 ударів пульсу
людини-працівника, або, що одне і теж саме: 1 вартісна година = 4500 ударів
пульсу працівника (робітника, службовця) [12].
На завершення зазначимо, що за допомогою вартісної оцінки стає
можливою кількісна діагностична оцінка не тільки товарів та послуг, а й
золотодемонетизованих грошей та фінансових агрегатів.
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Дослідження варіантів розвитку економіки України за допомогою
імітаційної динамічної моделі [1], побудованої на основі таблиць «витративипуск», виявило неординарний ефект, наявність якого продемонструємо на
умовному прикладі двох варіантів розвитку економіки з різними періодами, але
однаковими величинами ВВП в кінці періодів. По основному варіанту задаємо
певний сталий темп випуску (наприклад, 1.07; сталий темп - постійний темп
після початкового перехідного періоду), а для альтернативного підбираємо
такий сталий темп випуску, щоб ВВП на кінець періоду був таким, як і в
основного варіанту:
Таблиця 1
Динаміка макроекономічних показників України за умови
технологічного наближення до передових країн
(млн грн, у цінах 2015 р.)

Роки
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Основний варіант
сталий темп випуску - 1.07
Обсяг
Випуск
ВВП
інвестицій
4622324
2185904
376490
4877707
2307392
413690
5207603
2465295
454599
5626073
2667176
504223
6091344
2894743
555468
6602547
3149898
611866
7153928
3433355
672933
7737999
3746244
738267
8349714
4091763
807839
8988411
4474927
881993
9657085
4900071
961280
10360659
5367667
1046336
11104645
5872977
1137827
11894483
6407973
1236437
12735361
6965270
1342870
13632256
7541146
1457854
14590055
8136115
1582153
15613666
1716566
8753747
∑2019-2035
16122200
Джерело: розрахунок автора
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Альтернативний варіант
сталий темп випуску - 1.11855203
Обсяг
Випуск
ВВП
інвестицій
4622324
2185904
376490
4831253
2285417
405868
5158007
2441816
450270
5624570
2666464
507643
6366043
3025286
597496
7213405
3441322
685606
8170447
3921209
785601
9238519
4472700
898063
10421199
5106890
1024039
11727392
5838543
1165147
13171552
6683336
1323467
14772387
7653303
1501440
16551616
1701825
8753747
∑2019-2030
11046466

При тому, що в обох випадках досягається однаковий рівень ВВП, сума
інвестицій для альтернативного проекту розвитку менша на 5076 млрд. грн.,
або на 31,5%. Щоб простіше розібратись в походженні різниці, розглянемо
спрощений варіант, виключивши дію чинників зростання ВВП (гіпотетичний
варіант розвитку за незмінних умов 2015 року: постійної структури випуску;
відсутності технологічного прогресу; незмінних параметрів інвестиційного
процесу; незмінного рівня тінізації економіки):
Таблиця 2
Динаміка макроекономічних показників за варіантами
гіпотетичного розвитку
(при незмінних параметрах Україна-2015; млн грн, у цінах 2015 р.)

Роки
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Сталий темп випуску - 1.07
Обсяг
Випуск
ВВП
інвестицій
1
2
3
4622324
2194119
360526
4945887
2347707
402932
5292099
2512047
431138
5662546
2687890
461317
6058924
2876042
493609
6483048
3077365
528162
6936862
3292781
565133
7422442
3523275
604693
7942013
3769905
647021
8497954
4033798
692313
9092811
4316164
740775
9729308
4618295
792629
10410359
4941576
848113
11139084
5287486
907481
11918820
5657610
971005
12753138
6053643
1038975
13645857
6477398
1111703
14601067
1189522
6930815
∑2019-2035
12426522

Сталий темп випуску - 1.100594
Обсяг
Випуск
ВВП
інвестицій
4
5
6
4622324
2194119
360526
5087301
2414833
428970
5599051
2657750
472122
6162280
2925103
519614
6782166
3219350
571884
7464409
3543196
629412
8215282
3899619
692727
9041687
4291897
762411
9951224
4723634
839105
10952254
5198802
923513
12053982
5721769
1016413
13266536
6297342
1118658
14601066
1231188
6930815
∑2019-2035
9206017

Джерело: розрахунок автора.

Як бачимо, і в цьому випадку сума всіх інвестицій (з 2019 по 2030 рік)
для альтернативного варіанту менша на 3220,5 млрд. грн. Походження різниці
стає зрозумілим, коли згадати, що інвестиції за певний рік складаються з двох
частин: інвестиційних витрат, обсяг яких залежить від існуючого масштабу
виробництва і витрат, безпосередньо пов’язаних з приростом випуску. В
імітаційній моделі цей факт відображається в структурі інвестиційної функції,
яка має такий загальний вигляд:
I j   j * XPj 1   j * XPj , (j=0, 1, 2,…, n),
(1)
де I j – інвестиції в році j;
XPj 1 – обсяги випуску у попередньому році;
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XPj – приріст випуску в році j; αj , βj – коефіцієнти регресії.

Для початку прогнозного періоду параметри інвестиційної функції
розраховані за даними української статистики, а для кінця – за даними
статистики Німеччини, яка вибрана як взірець інноваційно-екологічного
розвитку для України-2035. Проміжні значення отримані в результаті лінійної
інтерполяції. Адекватність залежності (1) для інвестицій підтверджується
розрахунками відповідних регресій: так при розрахунку за видами економічної
діяльності Німеччини всі коефіцієнти детермінації (за виключенням двох з 35
видів) більші за 0.99 при значному перевищенні F-статистиками критичних
значень (по економіці в цілому коефіцієнт детермінації – 0.9999). Це означає,
що залежність (1) з великою вірогідністю підтверджується статистикою. В
подальшому, для зручності опису інвестиціям, пов’язаним з обсягом випуску,
дамо чисто умовну назву “виробничі інвестиції”, а інвестиціям, безпосередньо
пов’язаним із зростанням випуску, – “інвестиції зростання”.
За умови гіпотетичного варіанту розвитку, прирости випусків, а отже і
обсяг інвестицій зростання мають бути однаковими для обох варіантів. Але
виробничих інвестицій буде витрачено у випадку першого варіанту за 17 років
(з 2019 по 2035), а у випадку альтернативного - лише за 12 (з 2019 по 2030).
Сума виробничих інвестицій за 5 додаткових років з поправкою на збільшення
виробничих інвестицій для альтернативного варіанту в результаті більших
обсягів випусків і є згаданою вище різницею (3220504) між сумами інвестицій
першого і альтернативного варіантів.
Спробуємо експериментально довести правильність цього твердження. У
випадку простого розширеного виробництва коефіцієнти α, β залишаються
постійними в часі (за розрахунками по Україні в цілому: α=0,07428223;
β=0,18412463; коефіцієнт детермінації 0.9958). Коефіцієнти регресії α, β
розраховані за звітними даними (2010-2017), приведеними до цін 2015 року.
Отже, згідно (1) виконаємо такі розрахунки:
- суми виробничих інвестицій з 2019 по 2030 рік для першого варіанту:
А1=0,07428223*(4622324+4945887+…+9729308) = 6142116;
- суми виробничих інвестицій за 5 додаткових років (з 2031 по 2035) для
першого варіанту:
А2=0,07428223*(9729308+10410359+ …+13645857) = 4447073 ;
- суми виробничих інвестицій для альтернативного варіанту з 2019 по
2030 рік: А3=0,07428223*(4622324+5087301+…+13266536) = 7368685;
- перевищення витрат альтернативного варіанту у зв’язку з більшими
обсягами випуску: А4=А3 – А1=7368685 – 6142116 = 1226569;
- корегування інвестиційних витрат за 5 додаткових років на величину
перевищення: А2 – А4=4447073 – 1226569 = 3220504 .
Останнє значення абсолютно точно співпадає з показаною вище різницею
між сумами інвестицій першого і альтернативного варіантів, що і треба було
довести.
Слід зауважити, що ефект пасивної економії інвестицій необхідно
враховувати при порівнянні варіантів розвитку економіки, які різняться
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величиною періодів для досягнення однакового рівня ВВП. Не врахування
цього ефекту в макроекономічних моделях, в яких інвестиції представлені
однією величиною, може негативно впливати на їх адекватність.
Розглянутий ефект є, по суті, очевидним. Однак, в наукових
дослідженнях він досі не зафіксований. Ймовірно тому, що в економічній
статистиці він прямо не простежується, а створення відповідного
інструментарію не відбулося з ряду причин, одна з яких полягає в тому, що
переважна більшість економетричних моделей побудована на основі
виробничих функцій.
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Технічний прогрес і швидкий розвиток засобів комунікації призводить до
інтеграції регіональних економік в світову економічну систему, всі елементи
якої стають взаємозалежними, що підсилює вразливість окремих економік до
різного роду збурень: політичного, економічного, соціального і природного
характеру. Так, результатом світової фінансово-економічної кризи 2008 – 2009
років стало поголовне, за рідким виключенням, падіння ВВП в країнах Європи
і Америки, тоді як за попередніх криз падіння ВВП спостерігалось в одній, або
декількох країнах.
Для регіональних економік, а особливо для України, ВВП якої впало
найнижче (-35,43%), постало питання: як захиститися від руйнівної дії світових
економічних криз? За результатами аналізу реакції урядів країн та інституцій на
згадану економічну кризу, можна виокремити два головних напрями:
посилення "економічного націоналізму" та ендогенізація економіки.
Перший характеризується протекціонізмом, який може дати лише
короткостроковий позитивний ефект, оскільки в довгостроковій перспективі
всілякі обмеження знижують конкурентність в економіці, а відтак і
ефективність економічних процесів. Прикладом протекціонізму в Україні є
прийняте РНБОУ антикризове рішення [1]: запропонувати Уряду (окрім всього
іншого) тимчасово запровадити додаткові обмеження на імпорт.
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Головною метою ендогенізації економіки є "… зменшити ступінь
залежності від негативного впливу майбутніх зовнішніх шоків та стабілізувати
економічне зростання в довгостроковій перспективі" [2, с. 96].
Щоб з’ясувати вплив заходів, спрямованих на стабілізацію економіки,
розглянемо модель, яка відображає зв'язок між глибиною економічної кризи,
що вимірюється відсотком падіння ВВП, і головними визначальними
чинниками. Приймемо припущення, що глибина кризи по окремій країні
визначається: її конкурентоспроможністю; зовнішньоекономічними зв’язками
(обсяги імпорту та експорту) і самодостатністю, яка характеризується
величиною економіки (мала економіка зазнає більшого зовнішнього впливу,
оскільки має менше можливостей забезпечити себе всіма необхідними
товарами власного виробництва). Для зручності і кращої порівнюваності
незалежні змінні моделі представимо відносними величинами: частки у ВВП
експорту, імпорту; частки ВВП країн по відношенні до найбільшого ВВП у
статистичній вибірці (по паритету купівельної спроможності); коефіцієнти
конкурентоспроможності (індекс КС), наведені в звіті Світового економічного
форуму [3]. Відносні величини розраховані за даними електронного ресурсу
Knoema [4].
Статистична вибірка сформована на основі країн євро-атлантичного
регіону, оскільки криза 2008-2009 років в більшій мірі зачепила саме цей район.
Тож будемо мати такі вхідні дані:
Таблиця 1
Вхідні дані для розрахунку моделей

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

Франція
Німеччина
Австрія
Belgia
Англія
Швеція
Чехія
Румунія
Угорщина
США
Канада
Україна

Індекс КС1)
2008-2009
X1
5.31
5.58
5.32
5.27
5.54
5.74
4.74
4.02
4.52
5.61
5.37
3.89

експ/ВВП
2007
X2
0.2041
0.4304
0.4729
0.7657
0.2497
0.4815
0.6664
0.2514
0.7663
0.1142
0.3424
0.4129

імп/ВВП
2007
X3
0.2214
0.3639
0.5319
0.7522
0.2746
0.4172
0.6450
0.3959
0.7614
0.1629
0.3215
0.4676

обор/ВВП
2007
X4
0.4255
0.7943
1.0047
1.5179
0.5242
0.8987
1.3114
0.6473
1.5277
0.2771
0.6639
0.8805

велич.екон.
2008
X5
0.1575
0.2226
0.0241
0.0289
0.1538
0.0262
0.0197
0.0245
0.0155
1.0000
0.0901
0.0275

темп ВВП
2009/2008
Y
0.9194
0.9089
0.9099
0.9297
0.8200
0.8360
0.8740
0.8012
0.8263
0.9796
0.8851
0.6457

Джерело: розрахунок автора.

Найкращі статистичні
характеристики отримані для регресійного
рівняння (1) з коефіцієнтом детермінації 0.99642 і стандартною похибкою Y
0.05977:
Y = 0.14667*X1 + 0.25093*X2 + 0.10156*X5 ,
(1)
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де Y – темп ВВП; X1 – індекс конкурентоспроможності; X2 – частка
імпорту у ВВП;
X5 – відносна величина економіки. Наведені вище
характеристики є свідченням того, що модель заслуговує на високу довіру.
Щоб продемонструвати відносну важливість змінних моделі, розрахуємо
падіння ВВП за умови 10% збільшення цих змінних і з’ясуємо їх вклад в
здійсненні зміни. За цих умов, глибина кризи зменшується на 7,1%. Вклад
конкурентоспроможності в досягнення цього ефекту становить 85,7%; на
збільшення відносної величини імпорту припадає 13,9% і 0,4% - на
збільшення величини економіки, що свідчить про незначний вплив цього
фактора. Наведені статистичні характеристики підтверджені аналогічним
розрахунком стосовно світової економічної кризи 2015 року.
Подібні результати демонструє і модель, в якій імпорт замінено на
експорт. Але у випадку наявності в рівнянні регресії обох змінних однозначна
перевага на боці імпорту. На перший погляд, зменшення імпорту мало би
сприятливо впливати на перебіг кризових явищ і відповідний коефіцієнт
регресії мав би бути від’ємним (чим менший імпорт, тим більший темп ВВП). В
дійсності ж, значення коефіцієнта регресії при змінній імпорту є позитивним,
що є, очевидно, відображенням того факту, що адміністративне зменшення
імпорту запускає ланцюгову реакцію взаємних санкцій, які ініціюють початок
торгових воєн. А це, в кінцевому рахунку, лише поглиблює кризові явища.
Отримані результати показують, що антикризова стратегія, пов’язана з
обмеженням імпорту, є помилковою. Обмежувати імпорт має сенс лише по
окремих позиціях, де є порушення загальноприйнятих норм міжнародної
торгівлі (наприклад, не доброчесна конкуренція). Міф про антикризову
ефективність обмеження імпорту розповсюджують і відстоюють у владних
структурах виключно крупні виробники, які хочуть отримати переваги у
вигляді преференцій, або тарифних і квотних бар’єрів на відповідний імпорт.
В більшості випадків позбавлене сенсу і прийняття програм
імпортозаміщення, які не маючи позитивного впливу на перебіг кризових явищ,
ефектом протекціонізму нівелюють економічні стимули поліпшення
конкурентоспроможності вітчизняних виробників.
Імпортозаміщення, в широкому розумінні, має бути наслідком зростання
конкурентоспроможності. Тому імпортозаміщення може бути метою
державних програм лише в окремих випадках, коли це продиктовано
інтересами військової або економічної безпеки (наприклад, є серйозні політичні
і економічні ризики розриву стратегічно важливих виробничих ланцюгів).
Висновок: Штучне обмеження імпорту має бути виключене з числа
антикризових інструментів. Головною метою антикризових програм має бути
посилення
конкурентоспроможності, яке побічно призводить також і до
імпортозаміщення.
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Розвиток економічної науки в Україні у ХХІ ст. можна з упевненістю
назвати бумом інституціональної теорії, яка спричинила потужні інституційні
зрушення у суспільних науках, а також інтенсивні процеси інтеграції і
диференціації у науковому суспільстві. Її унікальність в тому, що її окремі течії
(рис. 1) не еволюціонували в процесі гносеологічної конкуренції, а по суті були
трансплантовані у готовому вигляді через відкриття кордонів українського
інформаційного простору на початку 90-х рр. ХХ ст.
Варто зазначити, що прикладне застосування інституціоналізму як
теоретичного базису до трансформування конкретних видів економічної
діяльності майже не зустрічається. У наших дослідженнях [1-3] ми керуємось
економічною парадигмою, що була запропонована американським дослідником
І. Лакатосом [4]), і є певною науково-дослідною програмою, яка складається з
«жорсткого ядра», «захисного поясу» та системи теоретико-методологічних
правил як «негативної евристики», що окреслює небажані шляхи дослідження»,
та «позитивної евристики», яка пропонує кращі шляхи досягнення. Йдеться про
інституційну парадигму економічної діяльності, де «ядро» – цільова функція її
розвитку як системи, що визначає структурні елементи і зв’язки між ними,
«захисний пояс» – інституційні чинники, що впливають на її розвиток. Проте у
своїй базі та використанні виникає маса протиріч.
Підвищення останнім часом популярності інституційної теорії
спричинило активізацію досліджень у цій сфері, відтак виникла велика
різноманітність понятійного апарату, насамперед використання таких
ключових категорій, як «інститути» та «інституції». Одразу ж потрібно
зазначити, що у вживанні слів «інституція» (лат institutio, франц., нім., англ.
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institution) та «інститут» (лат. institutum, франц., нім. institut, англ. іnstitute) у
радянських, а згодом і у дослідженнях науковців СНД, склалась низка проявів і
лінгвістичної, і змістовної некоректності. У цьому контексті ми підтримуємо
підхід Т. Гайдай [5], яка вважає, що з історико-економічних видань радянської
доби в сучасну економічну літературу перекочувало штучне привнесення двох
термінів – «інституція» (у сенсі звичаїв, звичок, неформальних настанов) та
«інститут»(у сенсі формалізованого втілення та офіційного закріплення
інституцій). «У російських економічних джерелах та перекладах зарубіжних
праць дотепер поширене вживання цього терміну як цілковитого замінника
поняття інституції(і неформальної, і формальної). Так цей термін було
автоматично запозичено (привнесено) в українські джерела як калька
русиніфікованого вжитку[5, C.56]. Досліджуючи ці відмінності, В. Гриценко
також вважає їх синонімами, і зазначає: «інституції – це звичаї, норми, правила,
постулати, які підкріплені юридичною документацією» [6, C.38]. Виникає
питання: як можна підкріпити звичай юридичною документацією і що дає
існування двох рівнозначних термінів для позначення одного значення? Наразі
«у науковій мові не може бути синонімів… Синонімізація – некоректний шлях
розвитку понятійного арсеналу наукового аналізу, який знижує його
ефективність і глибину» [7, C.54].
У контексті зазначеного заслуговує на увагу редакційна передмова
С. Сорокіної до перекладу на російську мову праці Т.Веблена «Теория
праздного класса» (Москва, 1984), що знімає суперечливий характер
трактування основних категорій інституційної теорії. Вона зазначає таке:
«Термін «інституціоналізм» пов’язаний з двома поняттями: «інституція» –
настанова, звичай, порядок, прийнятний у суспільстві, та «інститут» –
закріплення звичаїв і порядків у вигляді закону чи закладу. Поділ цих понять
достатньо умовний, оскільки у концепціях інституціоналістів вони мають
надзвичайно широкий і розмитий зміст» [8, C.6]. Далі по тексту цього
перекладу недвозначний термін «institution» (зафіксований в оригінальній назві
твору) було перекладено як «інститут». «По-суті, цим самим відбулась підміна
згадуваних понять та безпідставна монопольна інтервенція терміну «інститут»
спочатку в радянський, а згодом і сучасний слов’яномовний науковий
економічний ужиток» [5, C.56]. Використання терміну «інституція» було
безпідставно мінімізовано, а його місце монопольно заступив «інститут».
На нашу думка, будь-яка інституція пов’язана з соціальною взаємодією,
але з метою економізації категоріального апарату інституціоналізму і
розширення його дослідницьких можливостей ми пропонуємо трактувати
інституції як систему, що включає тверді (офіційні) обмеження (правила і
характеристики примусу), м’які (неофіційні) обмеження (стандарти поведінки і
стереотипи мислення) і інтуїцію, які забезпечують досягнення оптимальної
організації, координації і стимулювання поведінки економічних суб’єктів
(домогосподарств, корпорацій, держав та інших організацій) і призводить до
скорочення трансакційних витрат.
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Рис. 1. Класифікація інституційних концепцій [2]
Оптимальна організація передбачає найбільш ефективний вибір форми
організації економічного суб’єкта, координація забезпечується за рахунок
отримання інформації про те, що потрібно йому робити, а необхідне
стимулювання здійснюється завдяки наявності зв’язку між ефективним
вибором економічного суб’єкта і отримуваним ним виграшем. Організація,
координація і стимулювання поведінки акторів розширюють наші дослідницькі
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можливості, оскільки розширюємо термін «механізм примусу» щодо
інституцій. Щодо терміну «поведінка», то інституції реалізуються саме в ній.
Вони діють, коли вона підпорядкована тією чи іншою мірою обмеженням.
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Динамізм і прискорення процесів глобалізації світогосподарських
зв’язків, глобальні зміни, що відбуваються останнім часом, якісно змінюють
механізми інтелектуалізації та комерціалізації знань на наднаціональному,
національному й регіональному рівнях, що утворює основу формування
креативної моделі розвитку економіки, її подальшого розвитку на основі
впровадження смарт-спеціалізації. Головним завданням таких механізмів є
забезпечення легкого та швидкого доступу до нового знання у розв’язанні
конкретних завдань розвитку фірми, регіону, країни, глобалізованого світового
простору, а також сприяння формуванню та розвитку інтелектуального капіталу
нації, що є першоосновою одержання інтелектуальної ренти як головного
джерела економічного розвитку в сучасних умовах та змісту самого процесу
комерціалізації в ринкових умовах.
Д. Хоукінс слушно стверджував (2001), що основою креативної
економіки є інтелектуальна власність та людський капітал [1]. Дослідження
процесів інтелектуалізації та комерціалізації знань у формуванні креативної
економіки дають змогу констатувати їх складність, багатосуб’єктність,
різноманітність способів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на
різних етапах процесу комерціалізації, основними з яких є: використання
об’єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві; внесення
прав на об’єкти права інтелектуальної власності до статутного капіталу
підприємства; передача (продаж) прав на об’єкти права інтелектуальної
власності [2, 3, 4].
Крім цього, між учасниками процесу комерціалізації знань фінансовоекономічні, технічні, виникають різноманітні відносини соціально-правові.
Відносинам між суб’єктами господарювання в процесі комерціалізації
знань завжди притаманні суперечливість, зіткнення інтересів окремих суб’єктів
інноваційної діяльності. Теоретично механізми регулювання інтересів усіх
зацікавлених осіб мають бути ринковими та здійснюватися на споживчому
ринку інноваційної продукції (послуг). В Україні ці відносини мають
регулюватися з боку органів влади, оскільки ринки інновацій та інтелектуальної
продукції й досі знаходяться в стадії формування. Отже, механізми
забезпечення процесів інтелектуалізації та комерціалізації знань мають
включати як прямі, так і непрямі методи регулювання, а також поєднувати
ринкові та неринкові методи впливу.
Вибір адекватного механізму управління процесом комерціалізації
забезпечує прискорення руху знань та інновацій. Разом з тим аналіз наукової
літератури [5  6] свідчить про відсутність єдиного методологічного підходу до
дослідження й моделювання комерціалізації як основного процесу взаємодії
суб’єктів
інноваційної
діяльності
щодо
створення
та
реалізації
інтелектуального продукту, а також просування інновацій. Крім цього,
відбувається динамічна зміна процесів інтелектуалізації та комерціалізації
економіки через посилення глобалізації та рівня відкритості економіки, за яких
відбувається вихід суб’єктів інноваційної діяльності за національні межі,
формування міжнаціональних механізмів їх взаємодії. Урахування зазначених
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чинників у формуванні адекватної інноваційної політики країни забезпечує
відповідну адекватність формування національного інноваційного середовища
розвитку.
Сутнісними характеристиками дієвості механізму комерціалізації як
основи забезпечення технологічної модернізації економіки є:
результативність взаємодії держави, регіонів, суб’єктів господарювання
щодо створення, руху і введення в економічний обіг інтелектуального продукту
та інноваційних технологій;
результативність взаємодії сформованих моделей управління науковотехнічною й інноваційно-інвестиційною діяльністю, а також бізнес-моделей
підприємницької діяльності.
Складність формування й реалізації цього механізму полягає у тому, що
він являє собою інтегровану модель взаємодії всіх учасників комерціалізації
знань, знаходиться під впливом сукупності загальнодержавних та регіональних
чинників, його формування відбувається не лише під впливом регіональних чи
національних ринків інтелектуального продукту та інноваційних технологій, а й
глобалізаційних процесів у цій сфері.
Основними принципами формування механізму комерціалізації знань є
забезпечення результативності всіх етапів процесу комерціалізації; економічної
доцільності та цілеспрямованості дій усіх учасників процесу, інформативності
та достовірності, адекватності потребам ринку та прибутковості, створення
сприятливого економічного, інноваційного, інвестиційного середовища
розвитку й піднесення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.
Зрозуміло, що базисом, визначальною умовою прискорення
інноваційного розвитку є сформоване економічне середовище, а
загальнодержавні й регіональні фактори впливу по суті формують
привабливість цього середовища, зокрема його дослідницьких, виробничих,
комерційних, управлінських, логістичних та інших систем.
Під механізмом комерціалізації результатів інноваційної діяльності слід
розуміти впорядковану сукупність нормативно-законодавчих актів, факторів,
принципів і методів формування й функціонування системи управління
процесом комерціалізації, спрямованої на отримання прибутку від ринкової
реалізації майнових прав інтелектуальної власності з урахуванням інтересів
широкого кола зацікавлених сторін. Зміст процесу комерціалізації інноваційних
технологій розкривається через комплекс організаційно-економічних заходів,
спрямованих на отримання прибутку й іншої ринкової вигоди від їх
упровадження або продажу на будь-якому етапі інноваційного процесу.
Основними факторами формування механізмів комерціалізації
інноваційних технологій є:
 конкуренція і прагнення суб’єктів господарювання до збереження
присутності на ринку та підвищення ефективності господарювання;
 об’єктивні процеси формування економіки знань і перехід до побудови
інноваційно-креативної моделі розвитку національної економіки провідних
країн світу;
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 необхідність прикладної реалізації результатів наукових досліджень як
основи збереження науки в умовах ринку.
Сучасний механізм комерціалізації знань формується під впливом низки
факторів:
прискорення структурно-динамічних зрушень та усієї сукупності
соціально-економічних відносин, що є результатом входження країн світу у
фазу безперервних технологічних революцій [7, с.118
119]. Це підкреслює
роль і значення процесів інтелектуалізації та комерціалізації знань у
забезпеченні необхідних темпів і масштабів змін в усіх сферах діяльності
(виробничій, сфері послуг, освітніх, інформаційних, комунікативних,
логістичних, фінансових, управлінських, бізнес-технологіях) і системах
управління інтелектуалізацією господарської діяльності в цілому;
посилення ролі глобалізації в економічному розвитку країн світу при
одночасному поглибленні їх взаємозалежності, конкуренція перетворюється на
ключову складову цього розвитку;
зростання масштабів та напрямів науково-технічного прогресу,
інтернаціоналізації НДДКР і розвитку міжнародної торгівлі, що призводить до
постійної трансформації інноваційних пріоритетів господарства країн світу;
підвищення рівня інтегрованості суб’єктів господарювання, що
супроводжується відновленням, розвитком та урізноманітненням виробничотехнологічних зв’язків, концентрації, як правило, обмежених ресурсів на
пріоритетних напрямах розвитку;
трансформація ролі людського фактора в економічному розвитку, де
інтелектуальна власність набуває виключно важливої ролі у формуванні нової
моделі економіки, яка за своєю сутністю є креативною, а творчий потенціал
людини перетворюється на визначальний фактор подальшого розвитку та стає
основним джерелом виникнення економічних цінностей, що несе зміни у
розумінні характеру сучасної праці, набуває пріоритетного значення у системі
сучасних вимог до працівника (рівень освіти, нестандартність мислення, вміння
продукувати креативні ідеї, швидко реагувати на проблеми та знаходити
оригінальні шляхи їх розв’язання), змінює роль творчої людини у створенні й
нагромадженні багатства, прогресі суспільства;
безперервність інновацій, що визначає успіх і стійкість підприємств, а в
умовах скорочення життєвого циклу товару та послуг, подальшої
диверсифікації ринкових ніш для традиційних товарів, зростання
індивідуалізації попиту та пропозиції інноваційна активність набуває
першочергового значення не лише для малого інноваційного бізнесу, а й для
великих корпорацій [4].
Таким чином, сучасна динаміка та механізми забезпечення
інтелектуалізації та комерціалізації знань в умовах формування креативної
моделі розвитку економіки визначають зміст та роль інноваційної діяльності, а
рушійною силою економічного розвитку стає здатність людини генерувати
нове знання.
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Термін «homo sociologicus» («людина соціологічна») ввів в економічну
науку видатний американський економіст і соціолог Торстейн Веблен (18571929), якого вважають засновником інституціонального напрямку в політичній
економії. Веблен запропонував відмовитися від моделі «homo economicus»
(«людина економічна»), яка є ядром ліберальної економічної теорії, і
використовувати для опису людської поведінки концепцію «homo sociologicus».
В сучасному розумінні homo sociologicus – це ірраціональний суб’єкт,
діяльність якого спрямована не на себе, а на колективні соціальні потреби. Вона
сповідує споконвічні людські відносини, а не комерційні.
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Історично «соціальна» людина з’явилася набагато раніше ніж
«економічна». Первісні общини є прикладами перших колективів, в яких
виховувалася соціологічна людина. Беззаперечно, що в суворих умовах перших
часів існування людства, індивід не зміг би вижити самостійно. Він був
змушений підкоряти свої власні інтереси загальній меті, якою було виживання
громади. І тільки разом з нею він міг сподіватися, що виживе сам. Загальна
мета общини, таким чином, поділялася усіма її членами і мала надособистісний
характер.
Виживання общини залежало від кількості її членів. Чим більшою була
община, тим більшу кількість економічних благ вона могла добути або
виробити. Кожний член общини приносив їй користь, як міг. Робота на
загальний результат завершувалася його колективним споживанням. Таке
споживання, звичайно, було відкритим, тобто всі їли у вогнища, або згодом за
одним столом.
Незважаючи на важкі умови існування і великий ризик загибелі, в деяких
первісних общинах існувала традиція знищення надлишкових запасів [1, c.
195]. Вважалося, що надлишок є порушенням балансу. Він представляв загрозу
нормальному ходу життя общини. Тому його приносили в жертву, дарили або
споживали разом всією общиною. У північноамериканських індійців
Тихоокеанського та Північно-західного узбережжя Північної Америки,
наприклад, існував ритуал патлача. Його головною метою був перерозподіл
багатств общини і налагодження суспільних стосунків.
Зазвичай патлач відмічався переважно під час зими, оскільки історично
теплі пори року були часом збору запасів та багатства для сім’ї, клану або села,
а зимова пора року відводилася для розподілу багатств між сусідами та
друзями.
Патлач відігравав значне місце у затвердженні ієрархічних стосунків між
членами кланів, племен та мешканців певної місцевості. Статус родини залежав
не від кількості матеріальних цінностей, а від здатності перерозподілити чи
роздарувати більш за всіх дарів. Господар свята через роздачу дарів, та часом їх
знищення підкреслював своє багатство та поважний статус серед гостей.
З накопиченим майном і продуктами індіанці пов’язували злих духів.
Відповідно до легенд, накопичення треба було знищити в сакральних цілях.
Інакше, вони принесли би нещастя всьому племені. В стародавніх етичних
системах на першому місці завжди стояло прагнення до поваги і задоволення, а
не до матеріальних благ і накопичення [2].
Спільна праця робила навантаження на людей більш рівномірним і не
давала сформуватися колу утриманців-паразитів. Колективне споживання на
святах, бенкетах, зборах зміцнювало міжособистісні і родинні зв’язки, а
знищення надлишків запобігало розшаруванню за матеріальною ознакою.
Взаємна допомога членів общини підтримувала слабких. Саме дарування або
жертвування в сакральних цілях розривали зв’язок людини з матеріальними
речами і не давали накопиченням поневолити її розум. Все перелічене було
дієвими засобами виховання членів громади в дусі колективізму і альтруїзму.
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Турбота про оточуючих є одним із найважливіших елементів найбільш
поширених світових релігій. Любов до ближнього стала наріжним каменем
християнської етики. Тільки з появою і затвердженням протестантизму в
Західній Європі альтруїстичний напрям в християнській етиці змінився на
індивідуалістичний. Протестантська мораль звеличувала накопичення,
бережливість, раціоналізм у міжособистісних відносинах. Вона визнавала
індивідуальні економічні успіхи людини як форму служіння Богу.
Таким чином, розвиток людства починався саме з homo sociologicus, хоча
усвідомлення цього відбулося на півтора сторіччя пізніше після появи homo
economicus. Збуджувальним мотивом стали потреби менеджменту, а саме
збільшення продуктивності праці робітників в умовах зростання
капіталістичного виробництва. При переході від екстенсивних до інтенсивних
методів ведення господарства на межі 20-х і 30-х рр. XX ст. заробітна плата
швидко перестала відігравати роль основного мотивуючого фактора для
працівників. До того ж конкуренція вимагала економити кошти підприємств.
Тому стало актуальним впровадження методів управління, заснованих на
концепції співпраці між робітниками і роботодавцями, які акцентували увагу на
соціологічних і психологічних факторах мотивації.
В 30-ті роки теоретики менеджменту дійшли висновку, що раціоналізація
виробництва значною мірою залежить від удосконалення соціальної організації
підприємства, яка розповсюджується на етичні норми та психологію
працівників. Людська поведінка значною мірою мотивується не логікою та
фактами, а почуттями. Тому ігнорування людських стосунків може не тільки
привести до зниження продуктивності праці робітників, а й спонукати їх до
внутрішнього протесту, радикальні форми якого виливаються в свідоме
нанесення шкоди виробництву.
Найкраще виховання людина проходить в колективі. Відчуття сорому або
гідності вона випробовує з огляду на відношення до неї інших членів
колективу. Оцінка найближчого оточення є одним з найвпливовіших факторів
мотивації людської поведінки. В цьому полягає соціальна природа людини, яка
історично сформувалася з первісних часів.
Першою науковою публікацією, яка присвячена соціальній природі
людині, була робота американського соціолога та психолога Елтона Мейо
(1880-1949), надрукована у 1933 р. [3]. Основна теза Мейо полягала в тому, що
люди, в основному, мотивуються соціальними потребами і відчувають свою
індивідуальність завдяки своїм стосункам з іншими людьми. Індивідуалізм і
егоїзм як його крайній прояв не є атрибутами людської природи. Ця теза має
велике значення для теорії менеджменту. Вона дала поштовх для подальшого
формування поведінкового напряму теорії менеджменту, згідно з яким
правильне використання науки про поведінку завжди сприятиме підвищенню
продуктивності як окремого працівника, так й організації в цілому.
Найбільш відомими представниками даного напряму були: К. Арджиріс,
Ф. Герцберг, Р. Лайкерт, Д. Макгрегор, А. Маслоу. Вони досліджували різні
аспекти соціальної взаємодії, мотивації, влади та авторитету, організаційної
структури, комунікацій, лідерства, змісту роботи тощо.
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На жаль, здобутки менеджменту не знайшли вагомого відбитку в
економічній теорії. Після того, як регулювання макроекономічних процесів за
допомогою кейнсіанської теорії виявилося невдалим під час світової
енергетичної кризи 70-х років, економісти – ліберали суттєво зміцнили свої
позиції.
Однією з найскладніших методологічних проблем в описі економічної
поведінки homo sociologicus є проблема колективного вибору. Взагалі,
колективний вибір – це рішення, яке приймається групою людей. В кожного з
членів колективу є власне уявлення про корисність економічних благ, тобто
індивідуальна функція корисності. З точки зору ординалістської теорії
споживчого вибору індивідуальна корисність економічного блага є суто
суб’єктивною оцінкою, яку не можна ані виміряти, ані порівняти з оцінкою
того ж самого економічного блага іншим суб’єктом. Виходячи з цього,
колективна функція корисності не може бути отримана з індивідуальних і,
взагалі, вимагає більш чіткого визначення.
Лауреат Нобелівської премії з економіки Амартія Сен писав у своїй статті
«Колективний вибір та суспільний добробут»: «Людські істоти завжди жили в
групах, доля індивіда неодмінно залежала від рішень колективу. Але груповий
вибір може бути джерелом складних проблем, особливо враховуючи
розбіжність інтересів і проблем учасників. Так як же організувати прийняття
колективних рішень? Диктатор, бажаючий контролювати кожний аспект
людського життя, буде прагнути ігнорувати уподобання інших. Але такий
рівень влади важко досягти. Ще важливіше те, що будь-яку диктатуру можуть
враз визнати жахливою формою правління. Тому з етичних і практичних
міркувань соціологи давно вивчають, як уподобання членів колективу можуть
бути відображені в його колективних рішеннях, навіть якщо це суспільство не
зовсім демократичне» [4].
В IV столітті до н. е. грек Аристотель і індус Каутилья розглянули різні
можливості колективного вибору в своїх класичних працях - «Політиці» і
«Економіці» відповідно (на санскриті назва роботи Каутильї звучить як
«Артхашастра», тобто дослівно «Дисципліна про матеріальний добробут»).
У наукову дисципліну теорія колективного вибору оформилася в кінці
XVIII століття, коли про її предмет заговорили французькі математики,
зокрема, Жан-Шарль де Борда і маркіз де Кондорсе. Інтелектуальний клімат
того часу багато в чому формувався під впливом європейського Просвітництва
з його інтересом до логічної побудови громадського порядку і прагненням
створити досконале суспільство.
Але де Борда, де Кондорсе і інші часто приходили за підсумками
теоретичних досліджень до досить невтішних висновків. Наприклад, так званий
парадокс голосування, який представив де Кондорсе, свідчить: якщо за
результатами голосування кожний варіант поступається якомусь іншому,
правило більшості застосувати не можна, оскільки жоден з варіантів не
перевершує всі інші.
Теорія колективного вибору у своїй сучасній систематичній формі
зобов'язана своїм твердим фундаментом дисертації Кеннета Ерроу, яку той
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захистив у 1950 році в Колумбійському університеті. Робота містить його
знамениту «теорему неможливості» - аналітичну викладку, захоплюючу дух
елегантністю і розмахом.
Доказом теореми автор демонструє, що жоден з методів прийняття
колективних рішень на основі простого ранжування переваг окремих
представників суспільства не здатний одночасно відповідати навіть дуже
помірним критеріям справедливості. Заснована на дисертації книга
«Колективний вибір та індивідуальні цінності» (Social Choice and Individual
Values), яка вийшла у 1951 році, відразу ж стала класикою.
Теорема неможливості зіграла в підсумку величезну конструктивну роль
у розвитку економіки, соціології, політичної теорії, моральної і політичної
філософії, зокрема, в дослідженнях проблем демократії. Через два століття
після того, як ідеї про раціональне суспільство захопили уми просвітників, ці
ідеї раптом постали безнадійно приреченими.
Але слід зазначити, що теорема Ерроу побудована на ідеальних
припущеннях, які доводять неможливість отримати ідеальний результат.
Колективний вибір існував всю історію людства, і завдяки ньому людина
вижила в найсуворіші часи. Раціональні економічні рішення, очевидно, не
можуть прийматися простою більшістю голосів та шляхом ранжування переваг
учасників голосування. Рішення - є продуктом інтелектуальної переробки
інформації, а учасники голосування апріорі не можуть бути однаково
обізнаними, оскільки життєвий досвід кожного є суб’єктивним.
На думку Амартії Сена, сучасна теорія колективного вибору стала в
результаті широкою дисципліною, яка розглядає безліч різних питань: «За яких
умов правило більшості дозволить приймати ясні і послідовні рішення?
Наскільки переконливі результати здатні давати різні методи голосування? Як
оцінювати загальний добробут соціуму у світлі різноманіття інтересів його
представників?
Теорема Ерроу і великий пласт робіт, створених під враженням від неї, не
підривають прагнення до колективного мислення. Навпаки, вони неймовірно
зміцнили нашу здатність раціонально мислити про прийняття колективних
рішень, від яких залежать наше життя і наш добробут».
З економічної точки зору особливістю homo sociologicus можна вважати
схильність до колективного споживання, колективне використання наявних
ресурсів для створення економічних благ, справедливий розподіл колективних
благ. Це означає, що соціологічна людина раціоналізує свої економічні
рішення, створюючи замість індивідуальних благ колективні, які вона споживає
разом з іншими членами колективу. Колективні блага не належать окремо будьякому члену колективу або їх групі, вони є здобутком всіх членів колективу.
Для їх створення ресурси об’єднуються. Розподіл колективних благ може
здійснюватися за різними в тому числі неекономічними критеріями.
З точки зору використання ресурсів колективне споживання
соціологічною людиною може бути більш економним ніж індивідуальне
задоволення потреб людиною економічною. Для економічної людини
індивідуальне споживання швидко переростає потребу, стає способом
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самовираження та приймає форму безглуздих трат. Колективне споживання
окрім суто економічної також несе соціальну функцію, запобігаючи
розшаруванню суспільства за матеріальною ознакою.
Безумовно, питання, пов’язані з розробкою критеріїв розподілу
колективних благ або цілей економічної політики виходять за рамки предмету
нормативної економічної теорії. Але все одно вони пов’язані з економікою.
Якщо існує будь-який варіант використання ресурсів суспільства кращий за
той, що пропонує стихійний ринок, його доцільно прийняти, оскільки ресурси є
рідкісними і невідтворними.
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Аналіз інноваційних ідей стосовно ефективного розвитку економічних
систем дозволяє дійти висновку, що розуміючи механізми «антикрихкості»
можна створити систематичне керівництво щодо прийняття рішень за умов
невизначеності в ситуації економічної кризи.
Відповідно до прогнозів ООН, зростання світової економіки впродовж
2019 року становить близько трьох відсотків. Однак глибший аналіз цього
аспекту свідчить про накопичення певних ризиків, поміж яких безпрецедентно
високими є: рівень зовнішніх боргів, нерівномірність розвитку, обмежені
важелі для регулювання у разі глобального економічного спаду. Посилення та
накопичення цих ризиків здатне істотно знизити економічну активність і
завдати серйозної шкоди довгостроковим перспективам розвитку будь-якої
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держави та світової економіки в цілому. Так, рівень зовнішніх боргів сьогодні
істотно переважає той, що передував ще десять років тому – до початку світової
фінансової та економічної кризи. [1].
Більшість сучасних економістів активно прагнуть уникнути економічних
ризиків або звести їх до мінімуму. На відміну від них
концепція
«антикрихкісті», розроблена Нассімом Талебом, стверджує, що певні речі
отримують зиск від шоків, або ж навіть зростають і процвітають за умови
схильності до волатильності, випадковості, безладу та стресів, оскільки
зазнаючи потрясіння, вони не тільки витримують його вплив, а й певною мірою
поліпшуються завдяки цьому[2].
Складні системи, штучно створені суспільством, до яких можна віднести і
економічні, мають тенденцію до розвитку каскадів та ланцюжків реакцій, які
знижують, іноді навіть усувають, передбачуваність і спричиняють несподівані
події. Таким чином, сучасний світ може зростати у технічних знаннях, але стає
ще більш непередбачуваними.
Н. Талеб вводить у науковий обіг поняття «антикрихкість», що є
протилежним до власне терміну «крихкість». Припустимо, що протилежність
«крихкості» це стійкість або еластичність, однак надійні речі зазвичай не є
сприйнятливими до шкоди, яку завдає безлад і хаос крихким речам. Повну
протилежність крихкісті, доречно застосовувати до речей, які насправді
виграють від стану безладу.
Антикрихкість полюбляє випадковість,
невизначеність і навіть певний клас помилок, який має унікальну властивість,
яка дозволяє не лише мати справу з невідомими речами, й не розуміючи їх
специфіки, робити їх добре [2]. Прикладом цього можуть слугувати фінансові
контракти, які є крихкими, оскільки призначені для одержання вигоди з
волатильності ринку.
Наголосимо: якщо позиціонувати «антикрихкість» як властивість усіх тих
природних (і складних) систем, які витримали несприятливий вплив безладу, то
позбавлення цих систем від випадкових стресів завдасть їм більшої шкоди,
унаслідок якої вони ослабнуть і зникнуть. З цього приводу, Н. Талеб слушно
наголошує на тому, що нормальні злети і падіння ділового циклу слід вітати, а
не уникати їх.
Ділові цикли зазвичай мають періодичний, але не регулярний характер.
Уряди світових країн використовують різні інструменти державного
регулювання задля згладжування коливань економічної активності, створюючи
модель, яка нібито допоможе уникнути найгіршого, що може трапитися.
Враховуючи те, що цикли переважно інтерпретують як коливання навколо
довгострокового тренду розвитку економіки, їх можна віднести до складних
моделей ризиків, в умовах яких можуть відбуватися непередбачені події, що
виходять за межі очікуваного та мають потенційно серйозніші наслідки. Такі
події Н. Талеб називає «чорним лебедем»[2]. Вони є надзвичайно рідкісними,
але все ж трапляються і практично не піддаються обліку. Оскільки їх
неможливо передбачити – до них можна підготуватися тільки шляхом
створення надійних систем. Найбільш дратуючим центральним аспектом появи
явища «чорний лебідь» є упущений момент.
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Фінансове фіаско на ринку житла США під час кризи 2008 року є одним
із останніх відомих подій «чорного лебедя». Ефект від цієї катастрофи виявився
глобальним. Н. Талеб посилається на цю кризу та ідею подій «чорного лебедя»,
щоб довести наступну тезу: ізольована від ризику система в підсумку стає
більш вразливою до катастрофічних втрат саме під час рідкісних,
непередбачуваних подій. «Крихкість» за цих умов демонструє те, що злети і
падіння економічного циклу необхідно сприймати, а не уникати, саме тоді
руйнування певних елементів економіки дозволить зберегти ціле та відповідно
зміцнить зламану катастрофою систему від майбутніх подій «чорного
лебедя»[2].
Як вже зазначалося, сьогодні світ перебуває під загрозою чергового
глобального економічного спаду. Особам, відповідальним за економічну
політику, буде складно відреагувати радикально, бо нині простір для дій у
монетарній і податковій сфері є більш обмеженим у порівнянні з ситуацією
2008 року. Тоді уряди використовували політику «дешевих грошей» задля
залагоджування ділового циклу. Певний час це спрацювало – зростання було
стійким, але тільки за рахунок збільшення боргів, що, у свою чергу, погіршило
ситуацію з настанням кризи.
Спостерігаючи великі політичні катастрофи впродовж останніх років,
можна зазначити, що підхід, який застосовується світовими політиками, є
діаметрально протилежний ідеям Н. Талеба, оскільки науковець наголошує на
тому, що простіше з'ясувати чи є що-небудь «крихким», ніж передбачити
подію, яка може завдати шкоду. «Крихкість» можна виміряти, але ризик не
піддається вимірюванню. Уряди держав, не зважаючи на це, все ж
продовжують використовувати проекти з обмеженими можливостями, у яких
найгірше, що може трапитися, затьмарює краще [3].
Попередження Н. Талеба дійсно є актуальними і слушними, оскільки
надійності недостатньо, він пропонує уникати боргів, оскільки саме вони
роблять систему більш крихкою. Передумовою політичної «антикрихкості» для
науковця є нульовий борг. Він стверджує, що уряди держав повинні ухвалити
жорсткий фінансовий консерватизм, оскільки борги роблять країну «крихкою
системою».
Однак сьогодні ситуація має дещо інший характер. Більшість світових
держав вважає за краще відійти від багатостороннього економічного
співробітництва, орієнтуючись на економічний націоналізм, оскільки не
задоволені результатами глобальної економіки. Це призводить до певних
ризиків, одним із яких є накопичення зовнішнього боргу, що підвищує
«крихкість» як окремих країн, так і всієї глобальної економічної системи.
Крім нульового боргу, для підвищення «антикрихкості» економічних
систем, Н. Талеб пропонує уникати оптимізації. Ця ідея суперечить сучасній
портфельній теорії, що вчить тому як обрати портфель із максимально
можливою очікуваною прибутковістю для даного рівня ризику, розробляючи
математичне формулювання диверсифікації ризиків в інвестування. З огляду на
це, Н. Талеб стверджує, що в світі «чорного лебедя» оптимізація є неможливою,
крихкість системи можна знизити за рахунок збільшення надмірності лише на
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окремих ділянках. Такий підхід дозволить зберегти систему в критичній
ситуації.
Розуміючи механізми «антикрихкості» можна створити систематичне
керівництво щодо непередбачуваного прийняття рішень за умов невизначеності
в бізнесі, політиці, медицині та житті взагалі, скрізь де є випадковість,
непередбачуваність, непрозорість або повне нерозуміння речей. Це сприятиме
розв’язанню проблеми, яку Н. Талеб назвав «чорним лебедем» [4].
До вищезазначеної концепції можна ставитися по-різному – сприймати,
або оскаржувати її, однак той факт, що Н. Талеб є найвідомішим сучасним
мислителем, котрий зробив виклик усталеним поглядам і міркуванням
суспільства в різних сферах, не викликає жодного сумніву. Повністю
усвідомлюючи невизначеність нашого існування, він продемонстрував, що
людство може протистояти йому і захистити себе. Для цього необхідно лише
залишатися відкритими для нового сприйняття дійсності, у якій ми існуємо.
З огляду на це,
виникає відповідне питання: чи
можливо
використовувати концепцію Н. Талеба для розвитку української економічної
системи? Сьогодні Україна – це держава з недостатньо відкритою економікою,
орієнтованою на експорт агропродукції, сировини і напівфабрикатів із низкою
доданою вартістю, яка залежить від світових цін на сировину і від економічної
ситуації в країнах – торгівельних партнерах. На початок 2019 року обсяг виплат
з обслуговування і погашення зовнішнього державного боргу оцінювався в
6,3 млрд доларів.
Виходячи з положень концепції Нассіма Талеба, «крихкість» української
економічної системи є надзвичайно великою, тому з огляду на недосяжність
досконалої стійкості, вона потребує нових підходів до розробки механізму, за
допомогою якого система зможе безперервно оновлюватися, використовуючи
випадкові події, непередбачувані стреси для самовдосконалення, а не
страждати від їхнього впливу.
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Ще донедавна експанісійний та рестрикційний типи монетарної політики,
були єдиними, що традиційно застосовувалися центральними банками багатьох
країн світу. Однак світова фінансово-економічна криза 2008 р. показала
недієвість цих типів, а їх головна ціль – цінова стабільність, виявилася
обмеженою та недоречною. Саме криза змусила центральні банки переглянути
пріоритети й цілі та акцентувати на досягненні економічного зростання,
зменшенні безробіття і регулюванні валютного курсу; створила підґрунтя для
відходу центральних банків від традиційного обмеженого кола інструментів
монетарного впливу на економіку і переходу до активного застосування заходів
неконвенційної монетарної політики, як визначального шляху для подолання
рецесії та виведення економіки на шлях стійкого зростання. Для національних
економік важливим виявилося не лише підтримання макроекономічної та
фінансової стабільності, а й забезпечення відновлення у належних обсягах
процесу кредитування реального сектору економіки.
Тому новітні реалії світового економічного розвитку в посткризовий
період докорінно змінили підходи до розуміння ролі центральних банків у
забезпеченні фінансової стабільності й монетарному стимулюванні реального
сектору економіки та зумовили виникнення нових нетрадиційних типів
монетарної політики, які відповідають сучасним вимогам розвитку економіки
та поєднують досягнення цінової й макроекономічної стабільності,
стимулюють кредитування, скорочують безробіття та сприяють розвитку
економіки загалом.
Найдієвішою, хоча і в короткостроковому періоді, виявилася політика
кількісного пом’якшення (Quantitative Easing (QE)), яку у період подолання
криз випробували США та багато європейських країн, а Банк Японії проводив
власну програму кількісного та якісного пом’якшення (quantitative and
qualitative easing – QQE).
Кількісне пом’якшення (Quantitative Easing (QE)) – це нетрадиційна
монетарна політика, що використовується центральними банками для
стимулювання національної економіки у випадку, коли традиційні монетарні
методи вже не працюють. При реалізації політики кількісного пом’якшення
центральний банк купує державні цінні папери або інші цінні папери на ринку
з метою збільшення грошової маси та заохочення кредитування й інвестування.
За традиційної монетарної політики ЦБ купує або продає державні облігації для
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підтримання ринкових ставок на цільовому рівні. Проводячи ж кількісне
пом’якшення, центральний банк викуповує суверенні і/або іпотечні облігації в
оголошеному обсязі з метою зниження їх дохідності (зниження відсоткових
ставок за борговими паперами). У цьому випадку активи викуповуються за
рахунок емітованих грошей, що супроводжується розширенням балансу
центрального банку та збільшенням грошової маси в економіці (це передбачає
зниження курсу національної валюти і незначну інфляцію). Потужний приплив
грошових коштів спрямований на зростання сукупного попиту, що, своєю
чергою, стимулює зростання пропозиції та згодом призведе до відновлення й
стабілізації національної економіки.
Одним з незаперечних позитивних результатів політики кількісного
пом'якшення є те, що власники активів отримують вигоди порівняно з тими,
хто ними не володіє .
Недоліки політики кількісного пом'якшення: в економічну систему буде
«закачано» занадто багато грошей, інфляція може прийняти неконтрольований
характер, а іноземна валюта буде постійно дешевшати, що негативно
відобразиться на вартості експорту та імпорту товарів. Нічим не забезпечена
емісія грошей (чим, по суті, і є «кількісне пом'якшення») через два-три роки
неминуче призведе до зростання інфляції (спершу гроші спрямовуються на
фондовий ринок і ринок нерухомості, тому негативний ефект на споживчому
ринку не проявиться відразу), а економічне зростання стане нульовим або
від'ємним [1].
Політика кількісного пом’якшення як нетрадиційна монетарна політика
має вагомі короткострокові вигоди, проте і низку непередбачуваних наслідків в
довгостроковому періоді: може призвести до обвалу реального сектору
економіки та створити величезну фінансову «бульбашку», яка врешті
спричинить крах фінансової системи.
В умовах недостатньої продуктивності застосування грошово-кредитного
інструментарію, панічних настроїв у суспільстві через зростання
девальваційних шоків, зростання частки проблемної заборгованості, недовіри
населення до банківських та державних установ важливу роль відіграє
комунікаційна монетарна політика, яка компенсує недостатність інформації на
ринку банківських послуг, що є одним з чинників, котрий призводить до
дестабілізації банківської системи.
Транспарентність центрального банку виступає необхідним елементом
прийняття адекватних та зважених фінансових рішень усіма економічними
агентами, і є необхідною у аналізі, прогнозуванні та плануванні сталого
соціально-економічного розвитку країни.
Незважаючи на те, що останніми роками НБУ підвищив рівень
транспарентності своєї діяльності в контексті проведення комунікаційної
політики, однак можна стверджувати, що Національний банк України лише на
50 % використовує комунікаційні канали оприлюднення інформації для
потенційних користувачів, що, відповідно, має дестимулюючий характер у ході
виконання Національним банком України своїх обов’язків. Водночас
європейські та американські центральні банки широко використовують
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комунікаційний канал монетарної політики, а їх транспарентність коливається в
межах 75-85% [3].
Світова фінансова криза спонукала формування ще одного
нетрадиційного типу монетарної політики - політики неопротекціонізму.
Неопротекціонізм - це складний комплексний механізм економічної
політики, спрямований на підвищення конкурентоспроможності національної
економіки та її адаптивних до «нової норми» світової економіки проявів.
Неопротекціоністська монетарна політика передбачає фактичну відмову
від інфляційного таргетування та перехід до таргетування валютного курсу в
рамках валютного коридору, таргетування ліквідності банківської системи та
таргетування темпів приросту ВВП. У такому випадку обов’язковим завданням
центрального банку та Уряду є налагодження контролю за транскордонним
рухом капіталу (можливе введення податку або інших адміністративних
обмежень на вивіз капіталу за кордон), впровадження довгострокових
інструментів рефінансування за ставкою нижчою за рівень рентабельності
підприємств пріоритетних галузей економіки, розвиток фондового ринку та
операцій РЕПО центрального банку [2].
Необхідною умовою реалізації неопротекціоністської монетарної
політики є створення державних спеціалізованих банків розвитку, які б стали
трансляторами цієї політики, а центральний банк зміг би продуктивно
перерозподіляти кредит за пріоритетними напрямами економіки, що буде
стимулювати економічного зростання.
Неопротекціоністський потенціал нетрадиційної монетарної політики є
незаперечним. До його проявів необхідно віднести здатність забезпечувати
характерне зростання ролі балансів центрального банку(ЦБ) як інструменту
монетарної політики, за якого основний канал впливу балансової політики ЦБ
полягає у зміні структури балансів суб’єктів господарювання приватного
сектору. Відповідно, результатом неопротекціоністської монетарної політики є
безпрецедентне зростання балансів ЦБ, що супроводжується зміною структури
активів і пасивів ЦБ на різних етапах монетарного регулювання [4].
Монетарний неопротекціонізм дедалі активніше використовується як з
метою стабілізації, так і для стимулювальної політики розвинених країн. У
кінцевому підсумку усі заходи спрямовані на стимулювання платоспроможного
попиту і економічне зростання.
Взірцем неопротекціоністської монетарної політики може слугувати
сучасна монетарна політика Китаю, де основною метою центрального банку є
стабільність національної валюти та підтримка економічного зростання, за
рахунок цільового рефінансування державних банків розвитку під конкретні
державні програми з розвитку високих технологій, переробної промисловості,
енергозбереження та сільського господарства, які не забороняються правилами
СОТ.
Ще одним типом сучасної монетарної політики, яку зазвичай виділяють
та досліджують американські науковці є поведінкова монетарна політика.
Виокремлення поведінкової монетарної політики ґрунтується на
дослідженнях у галузі поведінкової економіки, яка враховує концепцію
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обмеженої раціональності, при якій фінансово-економічно поведінка людей
часто відхиляється від тієї, яка передбачена класичною економічною
теорієї [9,10].
Однак, суб’єкти економіки не здатні реагувати повністю раціонально на
навколишній світ ‒ вони не приймають рішення раціональним способом, який
передбачений у стандартних макроекономічних монетарних моделях. Люди
мають обмеження у часі, когнітивні упередження, дбають про справедливість
та дотримуються певних правил [6, 7, 8,10].
Це має наслідки для формування та реалізації монетарної політики, яка є
кінцевим результатом складної взаємодії між фінансовими установами,
уподобаннями центральних банкірів та правилами політики. Тому ухвалення
рішень людьми має важливу рольу монетарній політиці [7].
Дедалі частіше вчені визнають, що стандартний раціональний підхід не
забезпечує оптимальної основи для здійснення монетарної політики. Ці моделі
не враховують поведінкових механізмів людини, які впливають на рішення
монетарної політики [5,8].
Прикладом поведінкової упередженості, що характеризує нераціональну
поведінку центральних банкірів, є бажання уникати збитків (відраза від збитків)
(Lossaversion), результатів чого може стати неприйняття ризику, коли
передбачається, що доходи і витрати є симетричними або майже однаковими.
[5].
Іншим поширеним висновком в поведінкових дослідженнях є те, що
людям притаманно регулярно завищувати оцінку власних здібностей,
компетентностей чи суджень, що, відповідно є необ'єктивним. Політики
центрального банку можуть стати жертвою надмірної впевненості в управлінні
макроекономікою з погляду термінів, масштабів і навіть якісного впливу
монетарних заходів. Завищення впевненості може призвести до неадекватних
ситуації дій центрального банку, коли керівники переоцінюють наслідки, що
призведе до занадто слабкого втручання [5]. Це приклади того, як поведінкові
явища можуть мати істотний вплив на грошово-кредитну політику.
Таким чином, аналіз монетарної політики повинен враховувати той факт,
що розробники політики (або банкіри ЦБ) є людьми та схильні до упереджень,
які можуть сприятливо або несприятливо впливати на остаточний вибір у
встановленні цілей, методів їх досягнення та інструментів монетарної політики
загалом.
Отож, з-поміж нетрадиційних типів монетарної політики ми розглянули:
політику
кількісного
пом’якшення,
непротекціоністську
політику,
комунікаційну політику та поведінкову політику. Кожен із виокремлених типів
має свої переваги та недоліки і може бути використаний за певних
макроекономічних обставин розвитку національної економіки, зважаючи на
завдання та цілі, яких необхідно досягти у визначений момент. Разом з тим,
кожен із типів монетарної політики оперує чітко визначеним набором методів
та інструментів, які і дають змогу досягати зазначених цілей.
Завдяки застосуванню ЦБ заходів нетрадиційної монетарної політики
фінансова криза 2007–2009 рр. вважається винятковим економічним явищем не
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лише в силу своїх причин, форм прояву та етапів розвитку, а й методів, ужитих
ЦБ розвинених країн для попередження паніки на фінансових ринках і
мінімізації негативних наслідків для реального сектору економіки.
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Розширення соціальних зв’язків, наряду з активізацією досліджень в
області психології, зумовили переосмислення змісту поняття добробут. У 1924
р., у своїй відомій праці «Економічна теорія добробуту», Артур Пігу зробив
наголос на тому, що добробут не є виключно матеріалістичною категорією. До
нього слід відносити характер роботи, навколишнє середовище, міжособистісні
відносини, соціальний статус, житлові умови, суспільний порядок та безпеку.
Виходячи з цього, А. Пігу робить висновок, що розміри «національного
дивіденду» не можуть об’єктивно відображати добробут. Відтак можуть
виникати ситуації, коли за незмінного рівня «національного дивіденду»,
загальний добробут в цілому зростатиме.
На противагу поглядам представників класичної школи економіки (Адам
Сміт, Девід Рікардо, Жан-Батіст Сей), А. Пігу протиставляв приватні вигоди
суспільним. На його думку, за певних обставин індивідуальна діяльність може
негативним чином позначатися на суспільстві в цілому. У контексті чинників,
що зумовлюють диспропорцію інтересів, А. Пігу ввів поняття екстерналії (або
зовнішніх ефектів у сучасному розумінні). Під екстерналіямиА. Пігу розумів
процеси, що спричиняють опосередковані матеріальні (або моральні) втрати
(або здобутки) третіх сторін, які не беруть безпосередньої участі у
господарській операції.
За теорією А. Пігу, зовнішні ефекти є похідними нерегульованих ринків.
Такий висновок, випливає із неспроможності ринків упорядкувати діяльність
третіх осіб, через що виникають так звані «провали ринку». Наслідком
«провалів», є не об’єктивний (не справедливий) розподіл втрат і здобутків між
членами суспільства. Тобто, мають місце зовнішні ефекти індивідуального
господарства. Задля подолання зовнішніх ефектів А. Пігу запропонував
запровадити систему урядових заходів з регулювань дій ринку [1]. За його
пропозицією, суб’єкт господарювання має отримувати державні субсидії, якщо
суспільні вигоди від його діяльності перевищують приватні. У зворотному
випадку (якщо приватні вигоди перевищують суспільні) на суб’єкта має бути
накладений додатковий податок.
У 1960 р. з критикою позиції Артура Пігу щодо державного втручання у
ринкове ціноутворення виступив американський економіст англійського
погодження, майбутній лауреат премії ім. Альфреда Нобеля з економіки
Рональд Гарі Коуз. На думку вченого, ринок може самостійно подолати будьякі зовнішні ефекти за умови чіткого розмежування прав власності на ресурси
та за наявності нульових трансакційних витрат. Критикуючи недосконалість
тогочасних ринкових інституцій, Р. Коуз зазначає, що «Якби всі права були
чітко визначені та прописані, якби трансакційні витрати дорівнювали нулю,
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якби люди погоджувалися безапеляційно дотримуватися принципів
добровільного обміну, то ніяких екстерналій не було б» [2]. Таким чином, Р.
Коуз намагався переконати, що нівелювання зовнішніх ефектів у частині
ціноутворення є можливим за умови, коли кожен із суб’єктів ринку самостійно
компенсуватиме витрати опосередковано завдані третій стороні (або
отримуватиме компенсацію від третьої сторони за позитивний ефект).
Аналізуючи теорії А. Пігу та Р. Коуза слід зауважити, що обидва науковці
сходились на думці, що нівелювання зовнішніх ефектів має відбуватися
шляхом розподілу (або перерозподілу) коштів між суб’єктами та об’єктами
господарювання. Однак при цьому, кожен з них має власні погляди на
механізми реалізації цього процесу. Розглядаючи зовнішні ефекти з соціальної
точки зору (зовнішні ефекти чинять вплив в цілому на суспільство), А. Пігу
вважає, що регулятором розподілу має бути держава. Така точка зору цілком
узгоджується із колективістськими ідеями впорядкування суспільного життя. Р.
Коуз у свою чергу, вбачає у зовнішніх ефектах виключно економічний підтекст,
на основі чого робить висновок щодо саморегульованої здатності ринку. Такі
висновки характеризують Р. Коуза, як прихильника індивідуалістичних ідей.
Витоки розбіжності поглядів А. Пігу та Р. Коуза слід шукати у
інституційному середовищі суспільств, із яких вони походили.
Артур Пігу народився у 1877 році в місті Рейд, Сполученого Королівства
Великобританії та Ірландії. Завдяки власним здібностям та соціальному
положенню батьків, він вступив до престижної школи Херроу (де навчався
разом із У. Черчиллем). У 1897 році А. Пігу став студентом Королівського
коледжу у Кембриджі, де потрапив під вплив ідей Альфреда Маршала. По
закінченню коледжу, А. Пігу залишився працювати на кафедрі політичної
економії, яку за наполяганням А. Маршала очолив у 1908 році. Перебуваючи
під впливом ідей А. Маршала, А. Пігу стає прибічником поглядів
Кембриджської школи економіки . Намагаючись синтезувати постулати
класичної школи економіки із маржиналізмом (ключова ідея Кембриджської
школи), А. Пігу доходить висновку, що досягнення максимального рівня
граничної корисності виробництва та споживання можливе лише за умови
державного регулювання економіки. Як один із аргументів неспроможності
вільного ринку максимізувати граничну корисність на загальнодержавному
рівні, А. Пігу визначає зовнішні ефекти, що викривлюють вартісні
характеристики товару . Розквіт творчості А. Пігу припав на період зростання
політичного плюралізму у британському суспільстві. На початку ХХ століття,
була заснована лейбористка партія, яка відстоювала інтереси робітничого
класу. Поява лейбористської партії остаточно інституціалізувала Рікардіанську
модель суспільного устрою , що надавало динаміки соціально-економічним
процесам. Від цього часу, акценти державної політики почали балансувати між
колективними (прихильниками яких були лейбористи) та індивідуальними
інтересами (які відстоювали консерватори та ліберали), що посилювало
плюралізм думок у суспільстві.
У посталих плюралістичних умовах, А. Пігу намагався винайти модель
широкого застосування утилітаризьких принципів, які висвітлював А. Маршал.
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Поклавши в основу дослідження вектор суспільного добробуту, А. Пігу дійшов
висновку, що утилітаризькі принци втіленні у теорії марженалізма, не можливо
реалізувати в умовах вільного ринку, оскільки вони суперечать
індивідуалістичним інтересам. Так, наприклад, у гонитві за прибутками,
приватні підприємці не враховуватимуть фактору спадної віддачі масштабу
виробництва (що призведе до неефективного використання суспільного
ресурсу) та не зважатимуть на зовнішні ефекти, що є наслідками їхньої
діяльності. При споживанні, індивіди намагатимуться спожити якомога більше
продукції, не враховуючи того фактору, що кожна наступна одиниця меншою
мірою задовольняє їх потреби. Виходячи із міркувань відсутності
індивідуальних стимулів для максимізації суспільної корисності, А. Пігу
доходить висновку, що держава має регулювати розподіл суспільного
продукту. Крім того, держава має збалансовувати непрямі наслідки
господарської діяльності, що зумовлюються зовнішніми ефектами.
Аналізуючи дослідження А. Пігу, слід звернути увагу на те, що як
ключового актора він розглядав суспільство. Такий підхід є типовим для теорій,
в основі яких лежать певні етичні норми. Окрім етичних норм, на формування
подібних теорій мала вплив особиста прихильність авторів до колективіських
форм впорядкування суспільного життя (не завжди така прихильність походила
від етичних норм).
Плюралізм британського суспільства став передумовою до виникнення
антагоністичної теорії зовнішніх ефектів. Її автор, Р. Коуз, перебуваючи під
впливом індивідуалістичних ідей, сформулював концепцію саморегульованого
ринку, що спиралась на принцип правових зобов’язань сторін. На думку Р.
Коуза, ринок в змозі нівелювати зовнішні ефекти, якщо будуть чітко означені
права та обов’язки сторін. Наприклад, забруднюючи воду у ставку, підприємець
має компенсувати збитки риболовним господарствам (пов’язані із загибеллю
риби у наслідок забруднення), інакше він ризикує бути притягнутим до
правової відповідальності. Таке бачення цілком узгоджується із постулатами
класичної та неокласичної шкіл економіки, що спираються на індивідуалістичні
моделі впорядкування господарства.
Індивідуалістичні переконання (у господарському контексті) Р. Коуза,
сформувалось під час його навчання у Лондонській школі економіки (1929 –
1931 рр.). Ключову роль у формуванні поглядів Р. Коуза, відіграв його викладач
Арнольд Плант. Зі слів Р. Коуза, А. Плант постійно наголошував, що
«нормальна економічна система працює сама собою». А. Плант був типовим
прибічником неокласичної школи економіки, яка на той час конкурувала із
кейнсіанською школою .
У 1931 році Р. Коуз вирушив до США, де досліджував питання
вертикальної та горизонтальної інтеграції. Перебування у США, посилило
переконання Р. Коуза щодо ефективності індивідуалістичних моделей
впорядкування господарства. Посилення переконань зумовлювалось відносно
низьким рівнем плюралізму американського суспільства у питаннях
державного регулювання. Тобто, у США апріорі домінували індивідуалістичні
ідеї.
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У 1951 році Р. Коуз остаточно переїхав до США, де почав працювати в
університеті Баффало. Після восьми років праці в університеті Баффало та
п’яти в університеті Вірджинії, Р. Коуз отримує посаду професора у
Чиказькому університеті, де стає одним із співзасновників Чиказької школи
економіки .
Для представників Чиказької школи економіки (Мілтон Фрідман, Джорж
Стіглер, Френк Найт), як і для самого Р. Коуза, є характерною надмірна
концентрація виключно на економічних аспектах теорії. У своїх дослідженнях
вони роблять акцент на економічній ефективності, опускаючи питання
соціального
добробуту.
Єдиним
аргументом,
яким
економісти
індивідуалістичних поглядів намагаються надати своїм теоріям соціальних
ознак, є твердження, що начебто економічне зростання впливає на добробут
суспільства в цілому. Однак, таке твердження є занадто узагальненим, оскільки
не враховує рівня економічного зростання, відкритості економіки та
конкурентності ринку.
Надмірно узагальненою, що випускає із поля зору ряд важливих деталей,
є позиція Р. Коуза щодо подолання зовнішніх ефектів у ринковій економіці. На
цьому наполягають ряд авторитетних дослідників, зокрема лауреат премії ім.
Альфреда Нобеля з економіки Джозеф Стігліц. У своїй відомій праці «Ціна
нерівності»[3], коментуючи позицію Р. Коуза, він наводить гіпотетичний
прикладта намагається пояснити, що право є умовною сутністю, а отже не
може зліквідувати зовнішні ефекти як явище поза межами правового поля.
Тобто, право лише окреслює індивідуальний простір суб’єктів, не усуваючи
при цьому соціального дисбалансу інтересів.
Більш наближеною до розв'язання проблемисоціального дисбалансу
інтересів (у господарському сенсі) є теорія А. Пігу. Однак, вона пропонує лише
умовне балансування через державні видатки. З огляду на те, що в економіках
індивідуалістичного
типу,
суб’єкти
господарюванню
є
юридично
відокремленими від держави, бюджетні видатки лише опосередковано
торкатимуться їхніх інтересів (через освіту, охорону здоров’я тощо). Тобто,
суб’єкт господарювання, що став реципієнтом негативних зовнішніх ефектів,
отримає лише часткову компенсацію втрат у вигляді державних послуг. Слід
зауважити, що в економіках індивідуалістичного типу можуть мати місце
держані дотації та субсидії для приватного сектору. Однак, такі державні
видатки є обмеженими і вибірковими, що викривлює об’єктивність
перерозподілу коштів між продуцентом та реципієнтом зовнішніх ефектів.
Отже, плюралізм британського суспільства, що походив від
інституційного середовища країни, став передумовою для формування двох
антагоністичних теорій нівелювання зовнішніх ефектів. Перебуваючи під
впливом ідей А. Маршала (який намагався поєднати постулати неокласичної
школи економіки із маржиналізмом), А. Пігу доходить висновку, що
екстраполяція симбіозу ідей неокласицизму та маржиналізму на господарське
середовище, можлива лише за участі держави. Виходячи із того, що зовнішні
ефекти є похідними вільного ринку (який відстоює неокласицизм), які
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унеможливлюють максимізацію ефективності виробництва (за маржиналіською
теорією), держава має здійснювати заходи щодо їх подолання.
Протилежного погляду дотримувався Р. Коуз, оскільки квінтесенцією
його теорії була трансакційні витрати. На думку Р. Коуза, такі витрати є значно
вищими в умовах державного регулювання господарської діяльності, аніж за
прямого контакту суб’єктів господарювання. Тобто, посередницькі дії держави
(перерозподіл ресурсу та продукту між суб’єктами), обходиться суспільству
дорожче, аніж безпосередня домовленість між суб’єктами. Із цього випливає,
що в цілому для суспільства вигідніше розв'язувати проблему зовнішніх
ефектів на рівні продуцента та реципієнта, аніж покладатися у цьому питанні на
державу.
Аналізуючи теорії зовнішніх ефектів, слід звернути увагу на те, що А.
Пігу розглядав суспільний добробут у якісному вимірі, тоді як Р. Коузу
кількісному. В основу теорії А. Пігу покладено принцип граничної корисності,
відповідно до якого, переміщення продукту від заможних до менш заможних
громадян має максимізувати якість життя суспільства в цілому. Р. Коуз у свою
чергу, інтерпретував суспільний добробут, як сукупність індивідуальних
матеріальних здобутків громадян, які мали зростати внаслідок мінімізації
трансакційних витрат. Виходячи з того, що кожен із дослідників від початку
виводив проблему зовнішніх ефектів від власних уявлень про добробут, їхні
теорії виявилися різновекторними.
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Український страховий ринок до сьогодні перебуває в стані інтегрування
у світовий. Тому дуже важливо з'ясувати, яке місце посідає страховий ринок у
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країнах з розвиненою економікою, де страхову галузь визнано однією з
найважливіших. Вона забезпечує дієву систему захисту майнових прав та
інтересів усіх громадян і підприємств, підтримання соціальної стабільності
суспільства, економічної безпеки держави, а також є важливим фінансовим
інструментом регулювання національної економіки й потужним джерелом
акумулювання коштів для їх подальшого довготермінового інвестування в
народне господарство. Страхова діяльність належить до найприбутковіших
видів світового бізнесу.
Зазначимо, що державне соціальне страхування відіграє важливу роль у
розвитку суспільства. У Конституції України (ст. 46) зазначено: «Громадяни
мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених Законом» [2]. З метою забезпечення таких прав в
Україні створена система загальнообов'язкового державного соціального
страхування. Поряд розвиваються форми добровільного соціального
страхування.
За концепцією розвитку страхового ринку можна надати визначення:
«Метою розвитку страхового ринку є підвищення рівня страхового захисту
майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, формування ефективних
ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів у національну
економіку за рахунок забезпечення ефективного функціонування ринку
страхових послуг, з урахуванням міжнародного досвіду, застосування сучасної
ринкової інфраструктури та фінансових інструментів». [1].
Регіональні управління державного страхування та інспекції є основними
ланками системи державного регулювання страхування. На інспекції покладено
проведення більшості видів добровільного і обов'язкового страхування:
укладення договорів, оцінка майна, визначення і виплата страхового
відшкодування та страхових сум (у межах лімітів). Роботу з особистого і
майнового страхування серед населення безпосередньо проводять позаштатні
агенти державного страхування, їм надано право від імені органів державного
страхування укладати з громадянами договори страхування і видавати за своїм
підписом і печаткою інспекції страхові свідоцтва та квитанції встановленого
зразка. Вказану роботу страховий агент має проводити на визначеній дільниці,
з оплатою йому праці на комісійних засадах.
Органи державного страхування організують роботу інспекцій,
безпосередньо проводять деякі види страхування, розраховують і затверджують
великі суми виплат страхового відшкодування, проводять ревізії
підпорядкованих підрозділів, контролюють використання коштів на проведення
заходів з попередження загибелі, пошкодження застрахованого майна тощо.
Характерною ознакою державного страхування є участь у ньому багатьох
державних і громадських організацій. Вони розробляють умови страхування,
враховують та оцінюють майно і проводять обов'язкове страхування, укладають
договори добровільного майнового та особистого страхування, визначають
причини виникнення матеріального збитку, обставини, пов'язані із страховими
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випадками, які вже відбулися [6]. Враховуючи, що під час проведення
майнового та особистого страхування доводиться вирішувати питання, які
вимагають спеціальних знань, до роботи страхових органів залучаються
спеціалісти-експерти відповідних професій.
З огляду на ризикове функціонування будь-якого підприємства,
концентрацію виробництва та ускладнення його технологій, ризики, пов'язані зі
стихійними та техногенними аваріями та постійно зростаючим ризиковим
середовищем проживання кожної людини, можна передбачити, що з кожним
роком роль страхування в Україні в захисті економіки та життя людей буде
швидко зростати. А якщо до цього додати державні пріоритети з переорієнтації
програм соціального захисту громадян (охорона здоров'я, пенсійне
страхування) на страхові засади, як це зроблено в країнах із ринковою
економікою, то перспектива посилення ролі страхування в системі соціального
захисту стає очевидною [3].
Державне страхування спрямоване на забезпечення формування і
розвитку ефективно функціонуючого ринку страхових послуг, створення в
Україні необхідних умов для діяльності страховиків різноманітних
організаційно-правових форм захисту інтересів страхувальників. Державне
регулювання покликане сприяти зміцненню на страховому ринку товариств, що
мають міцну фінансову та правову основу і, разом з тим, не допускати на
страховий ринок спекулятивні й фіктивні компанії, що можуть заподіяти шкоду
як страховій справі, так і страхувальникам.
Як правило, цільові страхові державні фонди не можуть займатися іншою
діяльністю, крім тієї, для якої їх створено.
Таким фондам забороняється також використовувати свої кошти на цілі,
не пов'язані з виконанням їх функцій. Кошти цільових страхових державних
фондів не входять до складу Державного бюджету України. Ці фонди мають
самостійні бюджети [5]. Управління страховими фондами здійснюється на
паритетній основі представниками держави та суб'єктів соціального
страхування (страхувальників і страховиків). Для забезпечення стабільної
діяльності фондів створюються резерви страхових коштів. Фонди зобов'язані
публікувати в засобах масової інформації свої бюджети.
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Морська транспортна інфраструктура є однією із головних ланок
економіки країни, базою для реалізації національної транспортної політики,
зміцнення міжнародних зв’язків, розвитку зовнішньої та внутрішньої торгівлі,
транспортного суверенітету країни. Але в сучасних умовах постає проблема у
підтриманні стійкості та розвитку бізнесу для кожного із напрямків морської
транспортної інфраструктури. Саме тому важливим є розробка системи
управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури
через постійний моніторинг кон’юнктури ринку, головних показників
діяльності конкурентів, вдосконалення виробничих, збутових та управлінських
процесів.
Морська транспортна інфраструктура (МТІ) відіграє важливу роль у
формуванні глобальної економічної системи, тому були сформульовані
концептуальні засади управління конкурентоспроможністю морською
транспортною інфраструктурою на світовому ринку транспортних послуг
(рис. 1).
Управління конкурентоспроможністю МТІ на світовому ринку морських
перевезень є часткою функціонування світового ринку послуг. Так, морські
перевезення являють собою підсистему, яка пов’язана з управлінням впливу
різних рівнів (глобальний, регіональний, національний) шляхом впровадження
принципів, методів, форм та інструментів впливу на конкурентоздатність
морської транспортної інфраструктури з узгодженням інтересів усіх
зацікавлених груп в стратегічному розвитку морської інфраструктури.
Концепція управління конкурентоспроможністю МТІ спрямована на
досягнення своєї стратегічної мети – підвищення конкурентоспроможності МТІ
на світовому ринку морських перевезень в умовах глобальної конкуренції.
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Концептуальні засади управління конкурентоспроможності МТІ на світовому ринку морських перевезень
Мета: підвищення конкурентоспроможності МТІ в глобальній конкуренції

підвищення рівня
обслуговування

ефективне керування
активами

Предмет:
сукупний ефект від одночасного покращення процесів інфраструктури і
ефективного використання технологій
Мета: контролювати фактори конкурентоспроможності МТІ

Принципи:
- узгодженість та повнота;- гнучкість;
- стратегічне значення; - ієрархічність;
- пріоритетність;
- інтеграція;
- синергізм;
- конгруентність;
- послідовність;
- науковість.

Рівні:
- глобальний;
- регіональний;

1. Безпека та вплив на навколишнє середовище.
2. Вплив МТІ на соціально-економічне зростання.
3. Якість наданих послуг.
4. Інноваційна діяльність.
5. Фінансова, комерційна і організаційна діяльність МТІ.

Методи:за рівнем контролю (регулювання, координація, співробітництво); за допомогою впливу на об’єкт

- національний.

управління (політичний, адміністративно-правовий, організаційний, економічний, соціальний).

Форми:

Напрями:

- норми міжнародного морського права;
- міжнародні угоди та членство в організаціях;
- стратегії, програми, плани дій;
- інституційне регулювання;
- єдина морська зона;
- державно-приватне патенство.

- інтеграція портів;
- державне регулювання МТІ;
- інтенсифікація бізнесу в портах;
- система інтермодальних і мультіводальних перевезень;
- сучасна інтегрована інформаційна інфраструктура .

Суб’єкти:група зацікавлених сторін в

Взаємодія суб’єкт-об’єкт

стратегічному розвитку МТІ.

Об’єкт:конкурентоспроможність МТІ.

Результат управління конкурентоспроможністю МТІ на світовій арені
Оцінка конкурентоспроможності МТІ на світовій арені
Джерело: складено автором на основі [1 – 5]

Рисунок 1 – Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури на
світовому ринку морських перевезень
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На досягнення даної мети впливають ресурсне секвестрування, що залежить
від умов світового ринку морських перевезень і на які впливають багато факторів:
політичні, правові, економічні, технічні, природно-географічні, соціальнопсихологічні, демографічні. Тому концептуальні засади конкурентного управління
МТІ необхідні для обліку передумов світового ринку морських перевезень.
В основі системи управління конкурентоспроможністю МТІ за допомогою
запропонованої концепції лежить управління факторами конкурентоспроможності
інфраструктури морських портів, що в кінцевому підсумку створює додаткові
конкурентні переваги для національної економіки в глобальній економічній
системі, сприяє економічному і соціальному зростанню.
Прихильність принципам систематичної, стратегічної важливості,
пріоритету, синергії, пріоритетності, послідовності, гнучкості, ієрархії сприятиме
формуванню концепції управління науковими засобами динамічної моделі
конкурентоспроможності морської транспортної інфраструктури, яка зможе
розвиватися завдяки змінам в глобальному середовищі.
З огляду на багаторівневу систему управління конкурентоспроможністю
МТІ, необхідно розділити методи регулювання, координації й співпраці.
Метод регулювання в основному застосовується глобальними морськими
інститутами на регіональному рівні та використовується при лібералізації
морського простору.
Метод координації проявляється в тісному контакті всіх рівнів інституційної
підтримки управління конкурентоспроможністю МТІ.
Метод співробітництва використовується на регіональному рівні в формі
інтенсивного міжурядового співробітництва, на національному рівні – для
впровадження інститутів, розроблених на глобальному або регіональному рівнях.
Ці методи будуть ефективно організовувати заходи, спрямовані на розв’язання
проблеми підвищення конкурентоспроможності МТІ на світовому ринку. Слід
додати, що на національному рівні використовуються специфічні для країни
методи забезпечення конкурентоспроможності управління МТІ.
Концептуальні
заходи
управління
конкурентоспроможністю
МТІ
передбачають впровадження низки інструментів, одним з яких є інтеграція
морських торговельних портів. Об’єднані зусилля МТІ загалом та інших сервісних
компаній з надання інтегрованих послуг з морських вантажоперевезень
дозволяють створити глобальну сервісну мережу, яка в кінцевому підсумку
посилить конкурентні переваги МТІ на світовому ринку.
З метою підвищення конкурентоспроможності МТІ, на нашу думку, варто
підвищити
ефективність
державного
регулювання
у
сфері
конкурентоспроможності МТІ шляхом приведення до відповідності законодавчої
бази до вимог міжнародних стандартів, розроблення науково-технічного
потенціалу МТІ, підвищення привабливості морських портів щодо залучення
300

інвестицій та ін.;створення сприятливих умов для бізнесу в морських портах;
впровадження сучасних інтегрованих інформаційних технологій та інше.
Важливо зазначити, що перелік конкретних інструментів змінюється в
залежності від пертурбацій на світовому ринку, появи нових інструментів,
поліпшення базових елементів конкурентоспроможності управління МТІ, тобто
об’єктивного процесу оновлення.
Також, слід зауважити, що представлена структура і зміст концепції
управління конкурентоспроможністю МТІ на світовому ринку є універсальною
схемою та може бути використана в якості базової моделі управління
конкурентоспроможністю МТІ будь-якого морського торговельного порту у
світовій економічній системі.
Таким чином, управління конкурентоспроможністю МТІ є важливим
елементом у ринкових взаємовідносинах і є гарантією успішного функціонування.
У таких умовах потрібно прискорити процес створення системи управління
конкурентоспроможністю, адаптувати її до ринкових відносин та посилити її
стратегічну орієнтацію. Реалізація сформульованих концептуальних засад
управління конкурентоспроможністю МТІ стане підґрунтям для розвитку
конкурентоспроможності на ринку вантажних перевезень, що сприятиме
підвищенню якості надаваних послуг.
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