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Народився Березівський Петро Степанович 4 

березня 1951 р. на Тернопільщині. З 1972 по 

1977 р.р. навчався на економічномк факультеті 

Львівського сільськогосподарського інституту, 

після закінчення якого отримав диплом з 

відзнакою із присвоєнням кваліфікації 

економіста-організатора сільськогосподарського 

виробництва.  

У 1983 р. захистив кандидатську 

дисертацію у Харківському 

сільськогосподарському інституті 

ім.В.В.Докучаєва на тему: “Продуктивність праці 

та резерви її підвищення в молочному 

скотарстві” під керівництвом д.е.н., професора, завідувача кафедри 

економіки сільського господарства Павчака Василя Андрійовича. 

У 1998 р. в Інституті аграрної економіки (м.Київ) захистив докторську 

дисертацію на тему: ”Ефективність виробництва і формування ринку 

продукції скотарства в Карпатському регіоні” (науковий консультант – 

д.е.н., старший науковий співробітник Інституту аграрної економіки 

Криворучко В.І.).  

У 1999 р. присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі 

спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. 

З 2005  по 2013р. був Головою спеціалізованої вченої ради із захисту 

докторських (кандидатських) дисертацій у Львівському національному 

аграрному університеті зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Основними напрямами наукових досліджень П.С. Березівського є: 

обгрунтування шляхів удосконалення організації виробництва продукції 

скотарства; удосконалення  методики визначення економічної ефективності 

продукції скотарства і системи показників для її оцінки; обгрунтування 

основних напрямів удосконалення економічних взаємовідносин виробників 

продукції скотарства з підприємствами переробки  і агросервісу; системи 

внутрігосподарських виробничих відносин; проблеми ефективності 

виробництва і формування ринку  продукції скотарства; реформування 

економіки і регулююча роль держави в умовах ринкової економіки; 

проблеми розвитку приватного сектора АПК; економічні моделі аграрного 

виробництва в пореформений період. 

П.С. Березівський є автором близько 370 наукових праць. З них 145 

наукових і 95 навчально-методичного характеру, в тому числі 8 монографій. 

Петро Степанович зробив великий внесок у розвиток сільського 

господарства в Україні та в економіку загалом. Плодами його наукової 

діяльності є величезна кількість статей, виданих підручників та монографій, 

під його керівництвом захистились багато кандидатів економічних наук.  



4 
 

 

1. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

УПРАВЛІННЯ 

 

 
Кулина С.Б. 

Науковий керівник: к.е.н., в.о.доц. Бінерт О.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ 

 

Управління – свідома, цілеспрямована дія людей на суспільну систему в цілому 

або на окремі її ланки (сфери суспільного життя, галузі економіки, підприємства, 

колективи), що забезпечує їх оптимальне функціонування і розвиток на основі 

використання властивих суспільству об’єктивних закономірностей розвитку. [4]  

Саме поняття «менеджер» є дуже широким і часто його не можливо описати, 

лише поставивши в певні рамки, можна зрозуміти суть. Існує багато понять визначення 

«менеджмент», серед яких основними вважають такі як : спосіб (манера) спілкування з 

людьми; орган управління, що розглядається як адміністративна одиниця; мистецтво 

управління; специфічні особливості та адміністративні навички.  

Окрім названих понять, з іншого боку, «менеджмент» можна характеризувати як 

функцію, навчальну дисципліну, професію і галузь наукового дослідження. Директор, 

керівник групи, президент компанії, начальник, завідуючий – всі ці слова позначають 

посади. Люди, які обіймають їх, можуть бути об’єднані загальним поняттям «менеджер». 

Менеджер освіти – це професійний керівник освіти, який здобув спеціальну 

підготовку. Враховуючи особливості управлінської діяльності (її «подвійний» предмет), 

він має здійснювати  успішно, як організаторську, так і педагогічну діяльність. 

Управлінська діяльність, за влучним визначенням Є. О. Клімова має «подвійний» 

предмет праці: керівник мусить бути і хорошим організатором, і хорошим спеціалістом. 

[3] Це особливо важливо для управління середньою освітою, коли директору школи або 

завідувачу районного відділу освіти треба бути водночас і прекрасним організатором, і 

прекрасним вчителем-педагогом (знати свій предмет, уміти через комунікації з 

учителями співпрацювати, любити дітей, вміти встановлювати контакт з ними тощо). 

Кожен керівник повинен мати свою методологію і власний управлінський підхід 

до підлеглих. Сучасні умови дають можливість удосконалити роботу, втілювати нові 

ідеї, роблячи найбільший акцент на якості виконання. 

Розглядаючи управління в розрізі освіти, ставимо за мету проаналізувати та 

з’ясувати, в першу чергу, як втілити усі пропозиції щодо покращення якості навчання та 

стану середніх загальноосвітніх  навчальних закладів.  

Соціологічне дослідження, проведене агенцією «Фама», у 2018 році зафіксувало, 

що лише 12 % батьків позитивно оцінюють якість освітніх послуг у державній школі, де 

зараз навчається їхня дитина. 

Нині в Україні, у більшості шкіл, сформувалася думка за радянський тип event-

менеджменту [1] чи сучасний простір ціннісного орієнтування. 

  Як сказав Джек Ма, китайський підприємець, засновник і голова ради директорів 

компанії Alibaba Group: «Щоб керувати розумними людьми, ви повинні використовувати 

культуру і систему цінностей, щоб вони вірили в те, що роблять. Управляти дурними 

людьми можна за допомогою правил і паперової роботи». Отож, для реалізації цього 

необхідно впроваджувати зміни, інвестувати час і зусилля у подальші дії, робити 

управлінські висновки та започаткувати практику постановки цілей з покращення якості, 

реалізовувати програми професійного розвитку педагогічного персоналу та перебувати в 

постійному режимі покращення якості. 



5 
 

 

Директор школи ніде в світі не є «господарником», він є менеджером освіти 

високого рівня. Звертаємо увагу на той факт, що в англомовних країнах навіть назва 

посади це підкреслює. У США директора школи називають principal (від лат. principalis – 

перший, головний), а у Великобританії – headmaster or headmistress. [2] 

Щоб підтвердити власні висновки, думки та пропозиції буде влучно доповнити їх 

прикладом з життя. Так, Жовтанецький опорний ЗЗСО, без перебільшень, став найбільш 

відомою школою у Львівській області, а то й в Україні, завдяки змінам, які впровадила 

директор – Король Жанна Вікторівна.   

Щоб покращити усю систему, вона модернізувала проведення батьківських 

зборів, педрад, створила за допомогою благодійного фінансування лінгафонний кабінет, 

також є лаунж-зона з книгами. Підтримала ініціативу учнів для створення тренажерного 

залу, облаштувала шкільні коридори тенісними столами, до списку оновлень з’явився і 

зал карате, повністю оновлений як інтер’єр так і екстер’єр школи, активно діє учнівське 

самоврядування і це не повний перелік усього, що було запроваджено від початку роботи 

директором цього закладу. 

У школі також працює проект "Школа 3.0" від "Про.Світ". Вчителі активно 

співпрацюють з батьками та впроваджують ідею організації школи повного дня та 

учнівського самоврядування. Окрім цього, вчитель тут навчає клас не 4 роки підряд, а 

протягом двох років. Це для того, щоб діти розуміли, що ми живемо в час змін, і треба 

вміти адаптуватися до інших людей, бо дитина показує себе з різними вчителями по-різному. 

Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої освіти, що має зручне 

розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений 

кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-

методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної 

освіти [5]. Маючи досвід керівника навчального закладу важливо розуміти, що школи 

мають змагатися не одна з одною, а самі з собою, рухатись наввипередки із власною тінню. 

Тому основну ціль, яку ставить собі директорка, це те, щоб учні хотіли вчитись, і 

кожного дня повертатись саме у цю школу. Коли дитина приходить додому і розповідає 

батькам із захопленням про те, що вона цікавого навчилася, що побачила, що найбільше 

запам’яталось, а  випускаючись каже, що не хоче покидати цю школу – задає їй 

мотивацію для того, щоб  продовжувати розвивати і вдосконалювати ідеї. 

Отже, сучасний керівник в освітній сфері повинен визначити свою методологію 

управління, сформувати свої цілі, ідеї та донести їх до підлеглих. Він не повинен  

зупинятися на рядянському типі event-менеджменту, а підтримати сучасний простір 

ціннісного орієнтування. Повинен прислухатися до думок інших та враховувати те, які 

методи потрібно застосувати для покращення якості навчання.  
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Смольна В.В.  

Науковий керівник: Гуцуляк М.М. 

Тлумацький коледж 

Львівського національного аграрного університету 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

 

На сучасних українських підприємствах дедалі більше загострюються і 

диференціюються за великим числом ознак конфлікти: між діловими культурами 

України і Заходу; між підприємцями й інвесторами; між власниками, директорами і 

найманими працівниками; між директорами і фінансовими структурами; між 

управлінцями й особами, що не беруть участі в менеджменті, а також між акціонерами і 

найманими менеджерами та фахівцями. 

Безумовно, розвиток теорії і формування української моделі менеджменту 

відбувається під впливом сучасних американських шкіл, а також накопиченого 

вітчизняного і світового досвіду. Унаслідок значного інтересу до менеджменту, 

викликаного економічними реформами, що проводяться в Україні, існує важлива 

проблема неоднорідності в сутності й змісті менеджменту. 

У практиці використання моделей менеджменту в Україні намітилося, за своєю 

суттю, три різновиди менеджменту. Досить поширеною моделлю є менеджмент 

радянської моделі. Ця модель зберігається на тих підприємствах, які діють на 

регіональному вітчизняному ринку з традиційними продуктами. Суть і форми 

управління в більшості організацій істотно не змінилися. 

Інший тип менеджменту – це менеджмент здорового глузду. Він 

використовується в нових організаціях, керівники яких не мають спеціальної 

менеджерської освіти, а в кращому разі закінчили всілякі короткострокові курси. Тому 

вони демонструють повагу до менеджменту, але в практичній діяльності керуються 

здоровим глуздом. 

Третій тип менеджменту представлений спільними підприємствами або 

зарубіжними фірмами, що діють на території України. На таких підприємствах 

використовуються західні моделі менеджменту. Персонал цих підприємств проходить 

спеціальну підготовку в галузі менеджменту в тій країні, де знаходяться засновники або 

головна організація. 

Першочергового значення набуває розвиток широкої мережі інститутів 

управління з метою узгодження приватних економічних стратегій і економічної стратегії 

держави. Економічним суб'єктам варто створити легальні можливості відкрито впливати 

на розробку державної стратегії формування ефективної структури власності і 

менеджменту в економіці України. 

Теорія української моделі менеджменту базується на поєднанні накопичених у 

світі знань та їхньої адаптації до конкретних національних умов. Публікації (здебільшого 

це навчальна література), видані українськими вченими, й наявна управлінська практика 

господарювання ще не дозволяють у достатніх обсягах провести науковий аналіз і 

узагальнення накопиченого досвіду й говорити про формування вітчизняної школи 

менеджменту. Однак на сьогодні намітилася певна позитивна тенденція розвитку різних 

напрямів менеджменту в Україні.  

Стрімкий перехід України до ринкових відносин вимагає суттєвого 

удосконалення практики менеджменту. Основною моделлю менеджменту  обрана 

американська система. Однак практика використання менеджменту наштовхнулася на 

певні труднощі. Американська ідеологія "покладися тільки на себе", що її пропагували 

консультанти, не могла поєднатися з колективізмом як культурною цінністю українців. 

Тому власне "вибуху" менеджменту на практиці не відбулося. 

У результаті розвиток менеджменту в Україні варто розглядати із двох позицій: 
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- загальнотеоретичних проблем міжнародних властивостей й значення; 

- практичних прикладних проблем національної властивості й значення. 

Найвищі інстанції державного управління не повинні недооцінювати чинник 

професіонала-менеджера. У менеджменті розвинутих країн названий чинник пов'язують 

з умінням керівника-менеджера сформувати (в рамках стратегічного менеджменту) 

механізм управління організацією "за метою і результатами". Серед усіх тенденцій 

світового менеджменту таке управління займає чільне місце, воно концентрує в собі всі 

інші тенденції і "школи" управлінської думки. 

Щоб "менеджерська революція" розпочалася в Україні, необхідно наявну систему 

врядування (державного, соціально-політичного, соціально-економічного, громадського 

тощо) проаналізувати під кутом зору "цілей і результатів" і розробити оптимальний 

проект управлінських відносин в Україні, завдяки якому можна було б вийти на рівень 

панування "добробуту для всіх". Потрібно визначити найефективніші організаційні 

структури для прийняття рішень, а також об'єктивно оцінити в загальнодержавному 

масштабі реальну потребу в керівних кадрах як сфери державного управління, так і 

сфери бізнесу в державному і недержавному секторах економіки з погляду поточних та 

перспективних потреб країни, розробити і реалізувати загальнодержавну програму 

задоволення цієї потреби. При цьому варто врахувати як тенденції розвитку світового 

менеджменту, так і ментальність українського народу. 
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Чемерис М. І.  

Науковий керівник: Гуцуляк М.М. 

Тлумацький коледж 

Львівського національного аграрного університету 

 

СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ КЛАСИЧНИХ ТЕОРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Важливе місце в становленні менеджменту займає американський інженер 

Фредерік Тейлор (1856-1915), засновник теорії наукового управління. Він вважав 

менеджмент наукою, яка заснована на точних законах, правилах і принципах. Ф.Тейлор 

сформулював точний висновок про те, що робота по управлінню - це певна 

спеціальність, і що організація в цілому виграє, якщо кожен робітник зосереджується на 

тому, що він робить краще за все. Він вважав, що використовуючи спостереження, 

заміри, логіку та аналіз, можна вдосконалити виробничі операції, досягти їх ефективного 

виконання. На основі отриманої інформації розроблялися рекомендації для усунення 

зайвих, непродуктивних рухів, нормування праці з метою підвищення ефективності 

виробництва. Суттєвим досягненням цієї школи було систематичне використання 

стимулювання з метою зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності праці та 
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обсягів виробництва. Винагорода передбачалась за кінцевий результат, а не за процес 

діяльності. Він вважав, що менеджер повинен встановлювати для підлеглих точний 

порядок, інструменти і механізм виконання роботи, час її закінчення. 

 Ф.Тейлор визнавав також можливість відбору та навчання людей, які фізично та 

інтелектуально відповідали б виконуваній роботі. Серед його наукової спадщини можна 

виділити ряд книг "Відрядна система"(1895), "Цеховий менеджмент"(1903), "Принципи 

наукового менеджменту" (1911).   Формування школи наукового управління спиралось 

на три основні моменти, які стали основними принципами для розвитку менеджменту:  

   1) раціональна організація праці;  

   2) розробка формальної структури організації;  

   3) розробка заходів по співробітництву управляючого і робітника. 

    Найвідомішими послідовниками Тейлора були його співвітчизники Ліліан і Френк 

Гілбрети. Вони вивчали трудові операції, використовуючи кінокамеру і придуманий 

ними прилад мікрохронометр. при допомозі нього їм вдалось виявити і описати 17 

основних рухів кисті руки. Це дало їм змогу ліквідувати надалі ті з них, які при 

виконанні стандартних дій були зайвими і непродуктивними. Наприклад, для кладки 

цегли було встановлено 4 рухи замість 18 і забезпечило зростання продуктивності праці 

на 50%.  

Основні їх книги "Вивчення рухів" (1911), "Психологія управління" (1916). 

Обмеженість і недоліки раціоналістичної школи Тейлора і його послідовників у 

значній мірі вдалось подолати представнику класичної школи менеджменту 

французькому адміністратору і підприємцю Анрі Файолю (1841-1925). Він вперше 

запропонував раціональний підхід до організації промислового підприємства. Файоль 

вважав, що робота керівника може бути розділена на п'ять функцій: планування, 

організація, керівництво, координація та контроль. У праці "Загальне та промислове 

управління"(1916) він сформулював 14 універсальних принципів управління, щоб 

показати керуючим, як виконувати свої функціональні обов'язки. 

Принципи управління за А.Файолем: 

   1. Спеціалізація є природним порядком речей. Метою поділу праці є виконання роботи, 

більшої за обсягом, кращої за якістю при застосуванні однакових зусиль. 

   2. Повноваження - це право віддавати наказ, а відповідальність - її складова 

протилежність. 

   3. Дисципліна передбачає справедливе застосування санкцій. 

   4. Працівник повинен одержувати накази від одного безпосереднього начальника. 

   5. Кожна група, що діє у межах однієї мети, повинна бути об'єднана єдиним планом та 

мати одного керівника. 

   6. Інтереси одного працівника чи групи працівників не повинні переважати інтереси 

фірми. 

   7.Відданість і підтримка працівників забезпечуються тоді, коли вони одержують 

справедливу заробітну плату за свою працю. 

   8.Мають бути встановлені пропорції між централізацією і децентралізацією. 

Централізація, як і поділ праці, повинна забезпечувати кращі результати. 

   9. Ієрархія - підпорядкованість осіб на керівних посадах від вищої ланки до нижчої. 

   10. Місце для всього, і все на своєму місці. 

   11.Справедливість - це поєднання доброти і правосуддя. 

   12.Працівники, які постійно працюють в одній і тій же фірмі, мають переваги перед 

талановитішими працівниками, якщо ті схильні до частої зміни місця роботи. 

   13. Ініціатива, що означає розробку плану дій з залученням ідей працівників, а це 

забезпечує його успішну реалізацію. 

   14. Корпоративний дух існує в тих організаціях, де є гармонія персоналу. 

    Принципи управління за Анрі Файолем нині успішно застосовуються багатьма 

компаніями. 
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Елтон Мейо (1880-1949) американський соціолог та психолог переніс увагу 

дослідження управління з завдань, які пропонуються робітнику, на самого виконавця. 

Він є засновником школи людських стосунків, що зародилася у 20-30 рр. Фундаментом 

для його досліджень були здобутки у теорії психології людини, а саме праця Зігмунда 

Фрейда "Психологія підсвідомого". За допомогою так званого Хоторнського 

експерименту Мейо довів, що продуктивність праці великою мірою залежить від 

приязних стосунків між людьми в процесі праці (між робітниками і менеджерами). Мейо 

вбачав основне завдання менеджера у створенні дружніх взаємин в колективі та довір'ї 

до робітників. 

Мері Паркер Фоллетт (1868-1933) теж переконливо доводила доцільність 

відкритого спілкування з робітниками. Саме вона запропонувала трактування 

менеджменту як "мистецтва досягати результатів за допомогою дій інших", що 

передбачає гармонію стосунків менеджера і підлеглих. Отже, школа людських стосунків 

зосереджується, в основному, на методах налагоджування міжособових стосунків. Вона 

вважали, що за виявлення більшого піклування менеджера про своїх підлеглих, рівень 

задоволення працівників повинен зростати, а це, в свою чергу, приведе до зростання 

продуктивності праці. Слід підкреслити, що всі вищенаведені теорії були в певному 

розумінні "одномірними", оскільки в основі даних підходів було щось визначене: 

завдання, людина або адміністрування. 

Дещо пізніше виникли так звані "синтетичні" вчення про управління, в основі 

досліджень яких був синтетичний підхід до організації, яка розглядалася як 

багатопланове явище, що повязує в єдине ціле ресурси, цілі та процеси, що перебігають 

як в самій організації, так і поза нею. Зокрема, Петер Друкер (1909) запропонував 

концепцію управління за цілями. На той час (50-ті роки) увага менеджерів була 

сконцентрована на функціях та процесах. Ідея Друкера, що управління має починатися з 

розробки цілей, потім переходити до формування функцій, системи взаємодій та 

процесу, перевернула логіку управління. Згодом виникли ситуаційні теорії, суть яких 

полягає у тому, що результат однакових управлінських дій у різних ситуаціях дає різні 

результати. 

  У 80-ті роки виникла теорія "7 S" (автори Е.Атос, Р.Паскаль, Т.Пітерс та 

Р.Уотермен): ефективна організація формується на базі семи взаємоповязаних складових, 

зміна будь-якої з них веде до зміни всіх інших. Англійською кожна з них починається 

буквою "S": стратегія (strategy), структура (structure), система управління (systems), штат 

(stat), стиль (style), кваліфікація співробітників (skill), організаційні цінності 

(sharedvalues). 

  Короткий огляд вчень ХХ ст. про управління показує, що управлінська думка 

постійно розвивалася, породжувала нові ідеї щодо того, як має вестися ефективне 

управління, але практика бізнесу завжди виявлялася багатшою, глибшою та 

різноманітнішою, ніж теоретичне узагальнення, і часто те, що ще зовсім недавно 

здавалося беззастережною істиною в управлінні, спростовувалося наступними ідеями та 

поглядами. 
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Николайчук О. Л. 

                                                                    Науковий керівник: к.е.н., доцент Дубневич Ю.В. 

                                                                     Львівський національний аграрний університет 

 
АСЕРТИВНІСТЬ: ЯК СКАЗАТИ «НІ» І НЕ ПОЧУВАТИСЯ ВИННИМ 

 

         Трапляються ситуації, у яких складно відмовитися, відкрито висловити свої 

почуття, попросити кого-небудь по допомогу або відстояти свої права. У таких ситуаціях 

люди вибирають один із трьох стилів поведінки, які розрізняють управлінці в сучасному 

світі: пасивний, агресивний або асертивний. 

         Якщо ввести шкалу, на одному полюсі якої розташовується пасивність, а на 

другому – агресивність, то асертивна поведінка буде розташована якраз посередині такої 

шкали.  

Асертивність 

Пасивність                                                                                          Агресивність 

 

         Обираючи пасивну поведінку люди небажають висловлювати свою думку, виражати 

свої почуття, вони нехтують власними інтересами, за будь-яку ціну намагаються 

уникнути конфліктів. Пасивні люди не вміють відстояти себе і зазвичай не можуть 

нікому відмовити, сказати «ні»,  навіть якщо пропозиція невигідна для них або є 

небезпечною. Вони легше піддаються впливу, тому як управлінці вони не зможуть себе 

реалізувати успішно.  

         Інша ж крайність це агресивна поведінка – нападки на опонента без урахування 

його почуттів і потреб. Агресивні люди нехтують ввічливістю, вдаються до погроз, 

лайки і фізичної сили. Часто прямолінійність, жорсткість і напосідливість у спілкуванні 

не тільки межують із грубістю, а й маскують внутрішню нерішучість людини. Такі люди 

можуть бути управлінцями, проте їх успіх скоріш за все буде короткочасним.  

         Що ж тоді таке асертивна поведінка? Асертивність — це вміння відстоювати свої 

права та межі, висловлювати почуття, погляди та отримувати бажане чесно, прямо та з 

повагою. Власне повага — найважливіша. Коли людина не поважає себе — це пасивне 

ставлення (важливі всі, окрім мене). Тоді як брак поваги до інших призводить до 

агресивного ставлення (я — важливий, а ви — ні). Тільки поважаючи одночасно себе та 

інших, можна досягнути асертивного мислення (я — важливий і ви — також).  

Головними ознаки асертивних людей є: 

 Наполегливість та прямолінійність; 

 Не звинувачують інших та беруть відповідальність за свої дії; 

 Спокійно висловлюють свої почуття і потреби; 

 Впевнені в собі; 

 Розмовляють чітко та утримують зоровий контакт (але не витріщаються). 

 Розв’язують та врегульовують конфлікти; 

 Поважають права та думки інших людей, водночас очікують того самого щодо 

себе. 

        Асертивні люди говорять щиро, не перебивають. Вони спокійно можуть розповісти 

про те, що їх розлютило, і це кращий варіант, аніж підвищений голос. Коли виникає 

проблема, асертивні люди зосереджуються на її вирішенні, а не на пошуку винних.   

http://llt.multycourse.com.ua/ua/glossary/155
http://llt.multycourse.com.ua/ua/glossary/156
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        Чому асертивність важлива? 

        Авторитет. Може здатися, що потрібно бути агресивним, щоб мати авторитет. 

Насправді вплив агресивних людей короткотерміновий і триває до першої помилки, яку 

їм не пробачать. Такі люди не лідирують, а домінують. Позаяк міцною основою 

лідерства є довіра, а не страх. Лише асертивні люди можуть отримати довготермінову 

довіру й бути авторитетом для інших. 

       Чесність. Асертивні люди знають про думки та почуття інших, бо асертивне 

спілкування сприяє чесності. 

       Менше стресу. Асертивні люди впевнені в собі, своїх діях та словах. 

       Контролювання емоцій допомагає чіткіше думати й ухвалювати кращі рішення. 

       Повага. Асертивні люди поважають себе, інших й отримують те саме у відповідь. 

       Що заважає людям бути асертивними? Найбільша перешкода – низька 

самооцінка й невпевненість у собі. Бар’єром також є гендерні та культурні ролі. У 

компаніях із вираженою ієрархією, де умови схиляють до пасивної поведінки, 

працівникам складно засумніватись у правоті керівника. Інший приклад, виховання 

багатьох жінок не дає їм змоги відкрито виявляти ініціативу й сумніватися в авторитеті 

чоловіків. Світ змінюється, але така тенденція досі існує. Попередній досвід теж може 

спричинити труднощі. Коли спроби поводитися асертивно мають негативні наслідки 

(втрачено роботу, друзів, партнерів), люди схильні ставати пасивними або агресивними. 

Варто прийняти цей досвід, проаналізувати помилки й не картати себе за них. Не менш 

важливим є виховання. Схильність до пасивної поведінки в дорослому віці мають ті 

особи, чиї батьки знецінювали їхні емоції, а у школі забороняли дискутувати з 

учителями.  

       Втім є і хороша новина – асертивності можна навчитись. Як стати асертивними? 

Асертивність досягається за допомогою чотирьох принципів, які описує Дон Міґель Руїс 

у своїй книзі. 

1. Говоріть чесно, відверто й лише те, що маєте на увазі. Уникайте слів, які можуть 

бути використані проти вас чи когось іншого. 

2. Нічого не приймайте особисто. Вчинки інших — не ваша вина. Те, що вони 

роблять і говорять, — це проекція їхньої ж реальності чи мрії. Коли ви зміцните 

імунітет щодо чужих слів та дій, то звільните себе від безсенсових страждань. 

3. Не припускайте. Знайдіть у собі мужність поставити запитання чи попросити те, 

чого хочете. Спілкуйтеся з іншими якомога відкритіше, щоб уникнути 

непорозумінь та драматизму. 

4. Докладайте до всього максимальних зусиль. Ваш максимум змінюватиметься. 

Втім за будь-яких обставин виконуйте свою роботу так добре, як тільки можливо 

в тій ситуації. Так ви не матимете підстав, щоб картати себе і також це зміцнить 

вашу впевненість у собі. 

        Пам’ятайте, що ви маєте право, щоб до вас ставились із повагою; дотримуватись 

власних принципів і захищати їх; казати НІ; відхиляти необґрунтовані вимоги; 

озвучувати свої думки, ідеї, почуття та потреби; пишатися своїми досягненнями, адже ви 

цього заслужили; ввічливо не погоджуватися; відчувати та виражати гнів; просити про 

допомогу чи послугу і отримувати її, коли потребуєте; відчувати підтримку. 

  Отже, асертивність – це вміння відстоювати свої кордони, захищати свої інтереси і 

цілі, зберігаючи повагу до інших людей. Асертивний стиль поведінки допомагає досягти 

високої ефективність в умовах робочої обстановки. Така поведінка є, ніби, «золотою 

серединою» між пасивністю та агресивністю. Асертивні люди приваблюють своєю 

відкритістю, чесністю, впевненістю у собі, інтелектуальністю, толерантністю, вмінням як 

вислуховувати так і не втрачати свою позицію, тому такий стиль поведінки, є хорошим 

для управлінців, які хочуть досягти цілей організації найбільш ефективно, підтримуючи 

при цьому хорошу атмосферу в колективі. 
 

https://www.amazon.com/gp/product/1878424319/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
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Нікітіна А. Є. 

к.е.н., доц.  Попівняк Р.Б. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ, ЗА ДОПОМОГОЮ ПОБУДОВИ 

КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

      Робочий процес у світі технологій, де все визначають цифри і статистика, а 

більшість функцій може виконати машина, набагато складніший ніж ми можемо 

думати.  

 Із створенням організації, потрібно розуміти, що ви створюєте і власну неповторну 

екосистему. Імідж, над яким працює організація  є набагато важливішим ніж інші 

фактори впливу. Імідж створює довіру, цінності організації мають визначну роль у 

прийнятті рішень керівником вашої організації. Щоб завоювати нішу у виробництві вам 

потрібна унікальність.  І ваші працівники є частиною цього.  

        Коли ви працюєте не покладаючти рук над проектом, створюєте всласні межі 

дозволеного і недозволеного, якость які хочете принести в світ. І в  одну мить все 

руйнується, через не розуміння працівниками вашої особливості і цінностей які ви 

приносите в світ бізнезу.  

        Адже, погодьмось, бізнес - це теж гра, лише правила диктуєте ви або ваші 

конкуренти. А щоб мати власні правила гри потрібно мати міцний колектив, який 

зможе показати, що саме означає бути приналежним до організації.  

Поговоримо про приналежність. Це свого роду гордість бути частиною чогось 

великого, чи незначущого. Це просування бачення світу організації черег дії 

працівників. Тому зробіть так, щоб ваші працівники пишались що вони є частиною саме 

вашої організації.  

 Що саме ми розуміємо під розумінням Корпоративної культури?  

Вікіпедія пизначає це як систему цінностей та переконань, які розділяє кожен працівник 

фірми та передбачає його поведінку, обумовлює характер життєдіяльності організації. 

Корпоративна культура — це також спосіб і засіб створення організації, яка самостійно 

розвивається  

    Тобто,  ми отримуємо - найголовніше це відданість. Адже ніхто не хоче шукати і 

оновлювати склад команди кожні пів року, а то і менше часу, це втрата ресурсів і криза 

в команді. Але про це пізніше.  

     Корпоративна культура — це сукупнiсть прийнятих на пiдприємствi норм i правил 

поведiнки по вiдношенню до клiєнiв i партнерiв, а також культура мiжособових 

стосункiв на пiдприємствi. Це — втiлення «духа компанiї», коли всi спiвробiтники — 

вiд керiвникiв до виконавцiв чiтко усвiдомлюють задачi компанiї i прикладають 

максимум зусиль для їх реалізації.  

           Для успішної реалізації стратегічних цілей підприємства працівники мають 

розуміти і поділяти роль корпоративної культури. У багатьох керівників поняття 

«корпоративна культура», асоціюється з традиціями, закладеними на конкретному 

підприємстві, а все інше — просто розумно складені речення.. Проте, це спрощене 

розуміння.  

       Адже, кожне підприємство має формувати свою систему корпоративної культури, 

щоб досягти поставленої мети. Ця система повинна складатися з певних цінностей і 

поділятися керівниками цього підприємства. Саме тому культура, яка формується, стає 

своєрідною візитною карткою підприємства, за якою можна робити висновки про її 

носія. На підприємстві корпоративна культура створює особливу внутрішню 

атмосферу, яка мобілізує людей на виконання вищих цілей і місії: підвищується якість 
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та інтенсивність роботи кожного працівника, зводяться до мінімуму виробничі 

конфлікти.  

         Ефективне управління корпоративною культурою компанії здатне приносити 

додатковий (непрямий) дохід. Тому обчислення комплексного показника ефективності 

корпоративної культури є необхідним для оцінки корпоративної культури та 

збільшення доходності компанії в цілому.        

        Розвинута корпоративна культура сучасної компанії припускає об’єднання 

персоналу, керівництва і власників установи, її партнерів і клієнтів на основі єдиної 

системи цінностей, що дозволяє значно підвищити швидкість реакції компанії  на зміну 

переваг клієнтів, знизити рівень різного роду протиріч, затвердити загальні орієнтири 

довгострокового розвитку, підвищити рівень доходу. 

 

 

 
Заневич С.В. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Сиротюк Г.В. 

Львівський національний аграрний університет 

  

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА 

 

Нестабільність аграрного сектора економіки України негативно вплинула на таку 

пріоритетну галузь, як молочне скотарство. В нинішніх умовах галузь молочного 

скотарства характеризується невисоким потенціалом і значною залежністю від 

підприємств, які переробляють молоко.  

Кризові явища, послаблення державної підтримки призвели не лише до зниження 

економічного росту молочної галузі, а й до зниження економічної ефективності її 

продукції. Для постійного економічного зростання молочної галузі потрібно завжди 

здійснювати відповідні заходи зі зростання ефективності виробництва, зниження 

собівартості молока та покращення його якості. 

Належна та раціональна організація виробництва молока в сільськогосподарських 

підприємствах є основою ефективного функціонування всього молокопродуктового 

підкомплексу, а також  галузі кормовиробництва та й  системи організації економічної 

роботи.  

На даний час склалася така ситуація, що у сільськогосподарських підприємствах 

виробляється незначна частина молока. Так, за даними 2018 р. в Україні лише 27,3 % 

молока виробляли сільськогосподарські підприємства (рис. 1).  

Вважаємо, що така ситуація є не зовсім правильна. Ми виходимо з тієї позиції, що 

якість молока, яке приймається від господарств населення, не зажди відповідає 

визначеним стандартам якості, та й не можна забезпечити безпечність такої продукції. 

Тому, поділяємо думку науковців, що переорієнтація виробництва молока у великі 

сільськогосподарські підприємства  від господарств населення дозволить у майбутньому 

вийти вітчизняним товаровиробникам на зовнішні ринки [2]. 
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Рисунок 1. Динаміка виробництва молока в Україні* 

*Джерело: побудовано за даними [1]. 

 

Досліджуючи виробництво молока на сільськогосподарському підприємстві 

можна виділити рівні визначення економічної ефективності виробництва молока в складі 

організаційної системи підприємства,   а саме: сільськогосподарське підприємства; 

система тваринництва; молочне скотарство; молочнотоварна ферма; система 

виробництва молока. 

Загалом, вдосконалення організації виробництва молока необхідно здійснювати в 

таких напрямках: оптимізація розміру і складу природних ресурсів (кормових угідь), що 

використовується для потреб галузі; вдосконалення форм організації і оплати праці та 

відносин власності в галузі; формування оптимальної структури, кількості, якості і 

процесу відтворення всього комплексу молочнотоварної ферми у відповідності до вимог 

сучасних технологій. 

Для  аналізу та  оцінки  економічної  ефективності  виробництва  молока 

використовують  систему  взаємопов’язаних  показників,  що спираються на економічні 

закони і розкривають вплив чинників, притаманних даній галузі. Одним з основних 

чинників ефективного виробництва молока є  забезпечення підприємств  молочним  

стадом  високої продуктивності, так як продуктивність стада прямо впливає на 

отримання високих результатів виробництва. Крім того, необхідно забезпечити молочне 

стадо корів кормами високої якості та створити відповідні умови їх утримання, оскільки 

це має безпосередній вплив на збільшення валових надоїв молока та підвищення 

продуктивності корів.  

Досліджуючи  ефективність  виробництва  молока нами з’ясовано, що серед  

науковців  відсутні одностайні підходи  щодо  виділення видів  ефективності.  Одні з них 

виділяють економічну, ресурсну, науково-технічну, організаційну і соціальну 

ефективність, інші зупиняються лише на економічній, технологічній та соціальній  

ефективності. З позиції аналізу в умовах сталого розвитку, останній  підхід  є  

обґрунтованішим. Проте, поділяємо думку науковців [3, с.15], що до економічної, 

соціальної та технологічної ефективності варто добавити природоекологічну 

ефективність, яка включає показники ресурсної і земельної ефективності, так як  в 
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сільському  господарстві ефективність  природних  ресурсів  має  надзвичайно  важливе  

значення.   

До показників технологічної ефективності віднесемо продуктивність корів та 

параметри якості продукції тварин. Так, показниками продуктивності є: вихід приплоду 

на 100 корів, надій молока на 1 корову, середньодобовий приріст живої маси молодняка 

корів, а показниками якості:  вгодованість корів і вміст жиру молоці та вміст білка в 

молоці. 

Система показників економічної ефективності галузі молочного скотарства 

повинна допомогти визначити  поточний  стан виробництва молока,  тенденції розвитку і  

виявити  резерви  підвищення ефективності. Економічна  ефективність, залежать  від  

продуктивності молочного стада,  а на  продуктивність  має вплив добре підібраний  

раціонів  годівлі та  збалансованості кормів, тому підприємствам  доцільно  більше  

уваги  приділяти  цим питанням. 

Для оцінки ефективності виробництва молока крім універсальних показників 

існують системи показників, що відображають специфіку технології виробництва 

окремих видів продукції. Тому доцільним є створення такої системи показників 

економічної ефективності виробництва молока, яка дозволила б об’єктивно оцінити 

результати та затрати в галузі молочного скотарства. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

 

Менеджмент – це наука, яка спирається на об’єктивні закони та закономірності, 

чіткі правила й технології. З іншого боку, менеджмент має справу з людськими 

спільнотами, які суттєво відрізняються одна від одної звичками, традиціями, життєвими 

цінностями, інститутами, рівнем освіти, суспільною мораллю тощо. За допомогою 

менеджменту людське суспільство з хаотичного перетворюється на високоорганізоване й 

ефективне. Тому при переході від теорії менеджменту до практики необхідно 

застосовувати такі моделі, які відповідають місцевим умовам. 

Безліч економічних та соціальних проблем стали для України дуже гострими 

через нестачу високопрофесійних, а водночас патріотично налаштованих кадрів. 

Українському менеджменту буде важко зробити суттєвий крок уперед. Для цього нам 

необхідно опанувати сучасні методи менеджменту, сприйняти цінності правила і етичні 

норми, чинні у цивілізованому світі, зберігаючи та використовуючи при цьому 

національні моральні надбання, отримані через релігію та історичну культуру. 

Нові умови господарювання вимагають нових підходів до управління, тому має 

особливе значення огляд докорінних змін, які відбуваються у сфері управління, оскільки 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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триває зміна соціально-економічної системи. Постає необхідність рішуче ламати 

стереотипи мислення, які склалися протягом тривалого часу . 

Першою з проблем українського менеджменту є самозакоханість, тобто більшість 

керівників впевнені, що тільки вони знають, як чинити правильно, і абсолютно не 

погоджуються з чужою думкою. 

Наступною значною проблемою є те, що український бізнес, і не лише 

український, зосереджений на заробітку грошей. Для сучасного українського бізнесу 

характерна зацикленість на грошах, недостатня духовність і творчість. Це зумовлено 

економічною ситуацією в нашій країні. Разом з тим, вже є бізнесмени, для яких «нести в 

світ прекрасне» - не пусті слова. Вони прагнуть покращити цей світ у рамках своїх 

можливостей. Заради справедливості варто відзначити, що їм працювати в нашій країні 

не простіше, однак внутрішні відчуття, з яким вони працюють, зовсім інші. І, дуже 

добре, що такі бізнесмени в нашій країні є. 

Третьою проблемою вітчизняного бізнесу є те, що ніхто або майже ніхто 

насправді не думає про споживачів. Річ у тому, що наша країна ще не доросла до 

максимальної орієнтації на клієнта. У нас основне завдання на даному етапі розвитку - 

вижити за всяку ціну. Необхідно пам'ятати, що вижити можна тільки завдяки клієнтам, 

оскільки в кінцевому рахунку бізнес існує для клієнтів, а не для керівництва. Основою 

бізнесу повинна стати клієнтоорієнтованість, а не збагачення компанії. Якщо 

дотримуватись цього правила, то й збагачення стане саме собою зрозумілим, адже коли 

думаєш про клієнтів, є шанс заробити гроші. 

Четверта проблема - жадібність і конкуренція. Ми можемо спостерігати, як у 

цілих галузях бізнесу виникають складності через те, що люди знищують один одного і 

не вміють співпрацювати. Особливо, якщо галузь висококонкурентна. Поняття 

конкуренції саме по собі жорстке і передбачає виграш за рахунок програшу іншого, але 

ж у конкуренції також можливий варіант «виграю я - виграє інший». 

Наступна проблема - це нарцисизм або зосередженість на власній величі. Багато 

українських бізнесменів думають буквально так: «мій бізнес - це я». Такі бізнесмени не 

будуть думати про людей, які розвивають його бізнес. Для них характерна позиція: якщо 

в компанії трапляються невдачі - винні співробітники, але якщо стався успіх, то він став 

можливий завдяки особистим зусиллям керівника. Ця проблема свідчить про невміння 

розділяти успіх зі своїми співробітниками. 

Шоста значна проблема українського менеджменту - це зосередженість на 

цифрах, що називається «нічого особистого». Через зацикленість на цифрах і цифрових 

показниках ми постійно стикаємося з проблемою у відносинах, через що нерідко можуть 

виникнути конфлікти. 

І остання за порядком, але одна із найважливіших - небажання що-небудь 

змінювати, схильність зберігати стабільність, прагнення охороняти свій status quo, свою 

позицію, посаду та напрацювання, пишатися минулими заслугами та досягненнями і 

продовжувати робити все, як раніше, зберігати непорушність процесів у компанії, які 

одного разу призвели до успіху. Такий підхід буквально означає самогубство. 

Безумовно, пишатися минулими досягненнями або минулими стратегіями можна, але 

вони працюють не завжди. Економічний аспект впливає на економічний розвиток 

регіону, держави через створення робочих місць, підвищення професійного рівня 

працездатного населення, підвищення освітнього рівня молоді тощо. 

Соціокультурний аспект змін полягає у впливі змін на закони соціального життя 

людей, економічну, політичну, правову, освітню, моральну та іншу культуру. 

Етичний аспект порушує питання норм поведінки, сукупності моральних правил 

певної суспільної групи, взаємовідносин з природою, етичних цінностей людини, 

доцільності наукових експериментів. У технологічному аспекті зміни дають поштовх 

розвитку технології, створюють перспективи технологічного прогресу. 
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Підприємство - це, перш за все, соціальна система, ефективність роботи якої 

залежить від працівників. Завдання керівництва полягає в умінні максимально 

використовувати цей потенціал. Вирішальне значення тут мають такі чинники, як 

лідерство, мотивація поведінки, культура, моральність, доброзичливість, стосунки в 

колективі. Довготривале панування тоталітарної системи призвело до того, що в 

українському суспільстві знизився моральний рівень найактивнішої частини населення. 

У трудових відносинах глибоко вкоренились такі негативні риси, як безвідповідальність, 

несамостійність, неповага до праці інших людей, інертність та безініціативність, 

бажання задовольнити лише свої інтереси та ігнорувати чужі, зневажливе та 

безвідповідальне ставлення до свого здоров'я і довкілля, небажання цінувати робочий 

час, ігнорування інструкцій, стандартів, правил, законів та ін. 

Формування дієвої моделі менеджменту неможливе без реалізації стратегії 

розвитку персоналу. Ідеться про старанний підбір кадрів, високий та однорідний рівень 

їхньої кваліфікації, високу моральність. Розвиток персоналу повинен пов'язати 

професійно-кваліфікаційну модель робочих місць з моделлю особистих та ділових рис 

людини, поступово формувати свідому активну відповідальну особистість, відродити 

справжній демократизм у відносинах між виконавцями і керівниками.  

Також формування дієвої моделі менеджменту повинно враховувати безліч 

факторів, основним з яких є: ментальність суспільства; загальнонаціональна культура; 

субкультура регіону; політична та економічна ситуація; релігійне середовище; вид, 

розмір та стадія розвитку бізнесу; форма організації та функціонування бізнесу; рівень 

технологій та наукоємність бізнесу; робота на зовнішніх ринках та інтернаціоналізація 

бізнесу. Не дивлячись на багатоманітність факторів, домінуючий вплив на сутність 

організаційної культури управління здійснює ментальність суспільства.  

Сучасне господарське керування характеризують багатоваріантність можливих 

вирішень, гнучкість і неординарність господарських ситуацій та неповторність способів 

дії в конкретній ситуації. Менеджмент нас навчає, як, знаючи прийоми, способи та 

шляхи вирішення тих чи інших управлінських завдань, досягти успіху в умовах 

конкретного підприємства. Керівник-менеджер стає центральною фігурою керування, 

розробляє варіанти господарських вирішень, бере на себе відповідальність за розробку та 

впровадження управлінських команд. 

Організаційна культура підприємств вітчизняного бізнесу є недосконалою. Це 

негативно впливає на їх конкурентоспроможність та вимагає вдосконалення. 

Заходи щодо вдосконалення організаційної культури підприємств українського 

бізнесу пов’язані з гуманізацією праці, соціалізацією, демократизацією й етизацією 

управління, створенням раціональної системи трудових відносин, налагодженням 

сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, забезпеченням гласності в 

управлінні. 
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РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Індустріальна революція XVII-XIX ст. справила набагато більш істотний вплив на 

теорію і практику управління, ніж всі попередні революції. Самена цьому етапі і почав 

розвиватися менеджмент і з'явилася потреба в талановитих управлінцях, які могли б 

виробити свою стратегію управління фірмою і розвитку бізнесу і привести фірму до 

успіху, або, в крайньому випадку, врятувати її від банкрутства. Крім того, було 

усвідомлено, що без ефективного управління неможливо нормальне функціонування 

підприємства, яке передбачає в тому числі і отримання прибутку. Це й стало основною 

передумовою формування уявлень про управління. Вважають, що вперше ідея 

менеджменту як особливої спеціалізації, особливої професії була висловлена в 1866 

р.американським бізнесменом Г. Тауном, який виступив на зборах американського 

товариства інженерів – механіків з доповіддю, де говорив про необхідність підготовки 

фахівців-управлінців. 

Тому для початкової стадії розвитку наукових знань про характерним був 

одновимірний підхід, за якого наголос і робився на дослідженні одного з таких елементів 

управління. Залежно від прийнятого напрямку досліджень виділяють такі школи 

менеджменту: 

школа наукового управління Теорії грунтувалися на механістичному розумінні 

людини, її місця в організації і сутності її діяльності та були спрямовані на вирішення 

проблем підвищення продуктивності праці шляхом удосконалення операцій ручної праці 

на основі її наукової організації; 

школа адміністративного управління Представники школи опрацьовували підходи 

до ефективного управління організацією в цілому, концентрували увагу на вивченні 

сутності та змісту управлінської (адміністративної) діяльності, намагалися виділити 

загальні принципи та закономірності управління організаціями; 

школа людських стосунків В центрі уваги теоретиків цієї школи знаходиться 

людина, її індивідуальна поведінка й міжособистісні стосунки. В основу концепції 

людських стосунків покладено ідею про те, що застосування прийомів управління 

міжособистісними стосунками, досягнення гармонії у взаємовідносинах між 

менеджерами і працівниками приводить до зростання продуктивності праці та 

ефективності організації; 

школа організаційної поведінки кількісна школа Представники кількісної школи 

розглядали управління як певний логічний процес, котрий можна відобразити за 

допомогою відповідних математичних моделей і на закладі цього забезпечити прийняття 

оптимальних управлінських рішень. Фактично дослідження теоретиків цієї школи 

спрямовані на розробку кількісних методів обгрунтування управлінських рішень 

(дослідження операцій) 

Основоположником школи наукового управління є Фредерік Уінслоу Тейлор 

(1856-1915) - американський інженер, який по праву вважається засновником сучасного 

менеджменту. Ф. Тейлор прагнув довести, що розроблені ним методи наукової 

організації праці зроблять справжню революцію у сучасному виробництві, замінивши 

застарілі авторитарні методи науковими підходами до управління і сформулював основні 

принципи наукового менеджменту, зокрема: 

- розподіл праці. Згідно даного принципу за менеджером має бути закріплена 

функція планування, а за працівником — функція виконання.  

- функціональне керівництво. Ф. Тейлор запропонував перейти від одноособового 

до функціонального керівництва, замінивши владу одного майстра функціональною 
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адміністрацією (декількома керівниками-фахівцями, кожний з яких давав би робітнику 

вказівки в межах своєї компетенції); 

- вимірювання праці. Цей принцип припускає вимірювання робочого часу за 

допомогою так званих "одиниць часу", що представляють дискретні елементи трудових 

процесів; 

- завдання-розпорядження. Згідно з цим принципом виробничі завдання мають 

бути не тільки щохвилини розчленовані, але і супроводжуватися докладним описом 

оптимальних методів їх виконання, цілі підприємства чітко заплановані, і кожному 

робітнику видаються письмові інструкції щодо його конкретних завдань.  

- програми стимулювання. Робітник повинен усвідомлювати, що будь-який елемент 

праці має свою ціну і його оплата залежить від встановленого випуску готової продукції, 

а у разі досягнення більшої продуктивності робітникові виплачується премія; 

- праця як індивідуальна діяльність. Вплив групи робить робітника менш 

продуктивним; 

- мотивація. Сутність цього принципу в тому, що особиста зацікавленість є 

рушійною силою для більшості людей; 

- роль індивідуальних здібностей. Проводиться відмінність між здібностями 

робітників і менеджерів: робітники працюють за винагороду в сьогоденні, а менеджери 

— заради винагороди в майбутньому.  

Головні положення класичної школи менеджменту були сформульовані Анрі 

Файолем (1841 —1925), який по суті є засновником даної школи. А. Файоль створив 

"теорію адміністрації". Аналізуючи адміністративну функцію, він виділив п'ять її 

елементів: 

1) передбачити, тобто враховувати прийдешнє і виробляти програму дії, 

2) організовувати, тобто будувати подвійний - матеріальнийі соціальний - організм 

підприємства; 

3) розпоряджатися, тобто змушувати персонал належним чином працювати; 

4) координувати, тобто зв'язувати, об'єднувати, гармонізувати всі дії і зусилля; 

5) контролювати, тобто піклуватися про те, щоб все відбувалося згідно з 

встановленими правилами і розпорядженням. 

. B якocті нaйвaжливішиx фyнкцій yпpaвління А. Файоль виділяє тexнічну, 

кoмepційну, фінaнcoву, cтpaxoву, oблікoву та aдмініcтpaтивну. 

Texнічнa фyнкція oxoплює тexнічні oпepaції, тaкі як виpoбництвo, oбpoбкa і т.п. Бeз 

циx oпepaцій нeмoжливe виpoбництвo. Oднaк пpи вcій вaжливocті тexнічнoї фyнкції її 

мoжнa пpoтиcтaвляти іншим, бo вoнa нe мoжe здійcнювaтиcя бeз cиpoвини, бeз збyтy 

гoтoвoї пpoдyкції, кaпітaлy, cтpaxoвиx зaxoдів і зaгaльнoї пpoгpaми poбoти підпpиємcтвa. 

Koмepційнa фyнкція включaє oпepaції з кyпівлі, пpoдaжy тa oбмінy. Пpoцвітaння 

пpoмиcлoвoгo підпpиємcтвa чacтo зaлeжить від yміння кyпyвaти і пpoдaвaти, якe тaк 

caмo вaжливo, як і вміння виpoбляти, бo якщo пpoдyкт нe мaє збyтy, кpax підпpиємcтвa 

нeминyчий. 

Фінaнcoвa фyнкція пepeдбaчaє зaлyчeння зacoбів і poзпopяджeння ними. Жoднe 

підпpиємcтвo нe мoжe іcнyвaти бeз цієї фyнкції. Heoбxіднo мaйcтepнe фінaнcoвe 

кepівництвo, щoб зaбeзпeчити підпpиємcтвy кoшти, oтpимaти мaкcимaльнy вигoдy з 

нaявниx зacoбів і yникати необдуманих пoзик під виcoкі відcoтки. Для зaбeзпeчeння 

ycпіxy cлід чіткo yявляти фінaнcoвe cтaнoвищe підпpиємcтвa. 

Cтpaxoвa фyнкція - цe, нacaмпepeд, cтpaxyвaння і oxopoнa мaйнa підпpиємcтвa. Ha 

дyмкy A. Фaйoля, cтpaxoвою фyнкцією є будь який зaxід, який зaбeзпeчyє підпpиємcтвy 

бeзпeкy, a пepcoнaлy - нeoбxідний йoмy дyшeвний cпoкій. 

Oблікoвa фyнкція oxoплює бyxгaлтepcькі oпepaції, кaлькyляцію, oблік, cтaтиcтикy 

тa ін. Ця фyнкція пoдібнa opгaнy зopy підпpиємcтвa, зaвдяки якoмy з'являєтьcя 

мoжливіcть oцінити дocягнyті peзyльтaти і визнaчити пepcпeктиви poзвиткy. 
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Kepівництвo фіpми пoвиннo cпиpaтиcя нa пoвні, яcні і тoчні відoмocті щoдo 

eкoнoмічнoгo cтaнy підпpиємcтвa. 

Aдмініcтpaтивнa фyнкція пepeдбaчaє виpoблeння зaгaльнoї пpoгpaми (плaнy) 

poбoти підпpиємcтвa, фopмyвaння пepcoнaлy, кoopдинaцію зycиль тa зaбeзпeчeння 

взaємoдії вcіx підpoзділів підпpиємcтвa. 

         Наступним важливим внеском А. Файоля в теорію менеджменту є вироблення 

загальних принципів управління організацією. Таких принципів управління за Файолем є 

чотирнадцять. 

1. Поділ праці - досить просто зробити ряд нехитрих процедур по передорученню 

працівникам окремих операцій, як продуктивність праці різко зросте внаслідок того, що 

персонал отримає більше можливості зосередити свою увагу. 

2. Повноваження і відповідальність - там, де ви наділені повноваженнями, на вас 

має покладатися також і відповідальність. Право віддавати накази завжди має бути 

урівноважене відповідальністю за наслідки цих наказів. 

3. Дисципліна - необхідність дотримання правил, встановлених всередині 

організації, причому в будь-якому разі не слід забувати про те, що в основі кожного 

правила повинен лежати принцип справедливості. Для підтримки дисципліни необхідна 

наявність на всіх рівнях керівників, здатних застосовувати адекватні санкції до 

порушників порядку. 

4. Справедливість у всьому - справедливість = доброта + правосуддя, як 

сформулював це сам Файоль. Ви повинні вміти стати на місце підлеглого, подивитися на 

ситуацію його очима, але в той же час зробити прийняти правильне рішення. 

5. Винагорода - справедливість повинна бути підтримана відповідними 

матеріальними засобами, якими будуть винагороджуватися зусилля співробітника. 

6. Єдиноначальність - кожен член організації повинен мати над собою тільки 

одного керівника і отримувати лише його розпорядження. 

7. Єдність мети - єдність зусиль - працівник або група працівників повинна 

одночасно працювати лише за одним планом, спрямованим на досягнення однієї мети. 

8. Централізація по ситуації - процеси в організації повинні бути, безумовно, 

централізовані, проте цей принцип - не догма, а тому ступінь централізації залежить від 

коректного випадку. 

9. Принцип ієрархії - ієрархія ніколи не повинна порушуватися, всі управлінці з 

самого нижчого рівня і аж до топ-менеджменту повинні утворювати єдину вертикаль - 

«скалярний ланцюг»,  

10. Домінування загальних інтересів над особистими - інтереси конкретної людини 

ніколи не повинні переважувати інтереси всієї організації. 

11. Порядок - всьому своє місце і своє місце для всього. 

12. Стабільність персоналу - плинність кадрів послаблює організацію, отже, подібні 

явища неприпустимі для успішної організації. 

13. Ініціатива - працівники не повинні бути машинами для виконання задумів 

менеджера. В розумних межах тут повинна бути присутня і ініціатива. 

14. Корпоративний дух - згуртованість працівників - ще одна неодмінна умова 

досягнення 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

  

Менеджмент – це наука, яка спирається на об’єктивні закони та закономірності, чіткі 

правила й технології. З іншого боку, менеджмент має справу з людськими спільнотами, 

які суттєво відрізняються одна від одної звичками, традиціями, життєвими цінностями, 

інститутами, рівнем освіти, суспільною мораллю тощо. За допомогою менеджменту 

людське суспільство з хаотичного перетворюється на високоорганізоване й ефективне. 

Тому при переході від теорії менеджменту до практики необхідно застосовувати такі 

моделі, які відповідають місцевим умовам. 

    Безліч економічних та соціальних проблем стали для України дуже гострими через 

нестачу високопрофесійних, а водночас патріотично налаштованих кадрів. Українському 

менеджменту буде важко зробити суттєвий крок уперед. Для цього нам необхідно 

опанувати сучасні методи менеджменту, сприйняти цінності правила і етичні норми, 

чинні у цивілізованому світі, зберігаючи та використовуючи при цьому національні 

моральні надбання, отримані через релігію та історичну культуру. 

В даний час продовжують розвиватися як практика, так і теорія менеджменту. При 

цьому зміни в практиці менеджменту призводять до відповідного розвитку теорії. У той 

же час розвиток теорії в свою чергу чинить вплив на практику менеджменту. Люди, що 

керують іншими людьми, приймають рішення, базуючись на власному уявленні про 

управління, про засади менеджменту і про технології впливу на об'єкт управління. У 

цьому сенсі теорія менеджменту як би передує практиці. 

Однією з фундаментальних особливостей сучасного економічного життя є 

прискорення динаміки процесів, збільшення темпу змін. Зміни стосуються як технологій, 

асортименту і якості товарів, що випускаються, і послуг, так і способів організації 

багатьох економічних процесів. В цих умовах необхідно швидко перебудовувати все 

управління процесами, щоб забезпечувати високий темп пристосування до постійно і 

швидко мінливих процесів. 

В даний час кожна організація відчуває впливи динамічно мінливого зовнішнього 

середовища. Ці дії можуть носити різний характер: конкуренти почали виробляти ту ж 

саму послугу за новою технологією з меншими витратами; з'явилася нова послуга, що 

забезпечує у споживача більший попит; змінився курс валют; інфляція знецінила весь 

отриманий прибуток; облікова ставка відсотка раптово підвищилася і т. д. 

Нові підходи до управління переносять акцент управлінських впливів на інноваційні 

процеси, комунікації, маркетинг, розвиток інтелектуального капіталу. Адаптація, 

пристосовність стали життєво важливими і необхідними властивостями будь-якої 

організації. 

На ефективність сучасного виробництва значною мірою впливає щільність 

винаходів нових продуктів і нових технологій потоку. В цих умовах починають по-

новому діяти комерційні підприємства, державні і громадські установи та організації, 

змінюється їх менеджмент. Менеджмент стає все в більшій мірі інноваційним, він 

орієнтується на управління нововведеннями, а також на власний саморозвиток: щороку 

виникають і поширюються нові підходи, нові технології менеджменту, у той час як старі 

частково забуваються, а частково стають загальною рутинною практикою. 

Ще одне фундаментальне зміна сучасного світу - становлення і розвиток економіки, 

заснованої на знаннях. Людство вступає в еру, коли його майбутнє визначається тим, 

наскільки широко і результативно використовуються знання. В епоху індустріального 

розвитку продукція створюється з сировини, комплектуючих і енергії під впливом праці 
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працівників, і саме цими складовими визначається знову створена вартість. Сьогодні 

вартість виникає не тільки і не стільки фізичних ресурсів, скільки з інтелектуальних 

ресурсів, знань, які проявляються в нових продуктах, нових технологіях, нових навичках. 

Інтелектуальна робота, спеціальні знання та комунікації стають не тільки основними 

факторами створення доданої вартості, але й факторами конкурентоспроможності і 

економічного розвитку організацій. У багатьох організаціях все більша частина 

отриманого ефекту стає результатом впливу, здійснюваного інженерами, бухгалтерами, 

конструкторами, модельєрами, фахівцями з персоналу, збуту і маркетингу, експертами з 

інформаційних мереж. І в меншою мірою сучасне виробництво ґрунтується на 

матеріально-матеріальному впливі. 

В зв'язку з цим менеджмент стає інноваційним за своєю суттю. У свою 

чергу інноваційний характер менеджменту вимагає постійного навчання персоналу. 

Кожен працівник змушений навчатися протягом усього свого трудового життя, постійно 

освоюючи нові прийоми праці та нові підходи до вирішення постійно виникаючих нових 

виробничих завдань. Навчання стає безперервним процесом. Об'єктами навчання все в 

більшій мірі стають техніка вирішення проблем та нові технології управління.  

У сучасному світі працівники мають справу насамперед зі знаннями, даними та 

інформацією, а не з фізичними предметами праці. Цю закономірність помітив один з 

визнаних авторитетів сучасного менеджменту II. Друкер. Він звернув увагу на появу в 

сучасних підприємствах нового виду працівника - інтелектуального працівника. Друкер 

П. особливо відзначає, що цей новий працівник принципово відрізняється від працівника 

індустріальної епохи. І ця відмінність полягає насамперед у тому, що для нього не 

підходить жорсткий менеджмент, заснований на тейлоризмі. В нових умовах 

відповідальність за ефективність перекладається на плечі самого працівника, і його 

робота потребує певної автономності. Невід'ємним імперативом працівника, чинного в 

інтелектуальному, наукомістке виробництво, стають інновації. Обов'язковими 

елементами роботи стають власне навчання і навчання інших. У сукупному капіталі все 

більшу питому вагу займає інтелектуальний капітал. 

На рубежі XX і XXI ст. виник новий напрямок у практиці менеджменту - так 

званий менеджмент знань. Це систематичний процес ідентифікації, використання і 

передачі інформації і знань, які люди можуть створювати, удосконалювати і 

застосовувати. Знання проникають у всі сфери і стадії економічного процесу, і їх вже 

складно відокремити від продукту або послуги. Знання сьогодні - це не тільки те, що 

знає людина. Під знанням у сучасному світі розуміється також і те, що "знає" організація 

в цілому. Сюди включаються її нематеріальні активи, а також колективні знання і 

колективний досвід персоналу організації в цілому. 

Однією з центральних ідей управління знаннями є більш ефективне використання 

вже існуючих знань. Широке розповсюдження в світовій практиці отримав бенчмаркінг. 

Бенчмаркінг - особлива управлінська технологія, яка полягає в тому, що в практику 

роботи організації впроваджуються технології, стандарти і методи роботи кращих 

організацій. Бенчмаркінг є систематичний процес виявлення кращих організацій, оцінки 

їх продукції та методів виробництва з метою використання передового досвіду цих 

організацій. 

Ще однією особливістю сучасного виробничого процесу стало те, що змінився 

предмет праці у більшості працівників. Найпотужнішим фактором управління 

стають прогресивні інформаційні і комунікаційні технології. Інформаційні системи 

стають найважливішою складовою виробничого апарату підприємства. Нові 

інформаційні технології створюють нові можливості для організації мереж, які виводять 

поділ праці на новий рівень, дозволяючи формувати ланцюжки виробництва продукту і 

мережі дистрибуції. Стираються традиційні межі між підприємствами. У цих нових 

умовах потрібні нові методи управління, які можуть забезпечити успіх цих мереж. 
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Методи та форми управління в рамках мереж стали змістом так званого мережевого 

менеджменту. 

Отримують розвиток різноманітні спеціальні види менеджменту: муніципальний 

менеджмент, ризик-менеджмент, університетський менеджмент, менеджмент 

прибирання сміття, фінансовий менеджмент, менеджмент репутації компанії. По всіх 

цих видів спеціального менеджменту написані окремі навчальні посібники. У багатьох 

випадках становлення самостійного виду спеціального менеджменту передбачає 

вироблення специфічних для даного виду діяльності особливих прийомів, методів і 

технологій управління.  

Загальною тенденцією розвитку менеджменту сьогодні стало поширення концепцій, 

методів і моделей управління, які довели свою ефективність в комерційних організаціях, 

на некомерційні організації. У діяльності багатьох некомерційних організацій з успіхом 

застосовуються елементи бізнес-планування. Групи якості, спочатку виникли на великих 

промислових підприємствах, проникають в діяльність органів державного управління, 

освітніх, медичних та інших установ. У державному секторі відбуваються ті ж зміни, що 

і в комерційному секторі. Ключовою тенденцією є прискорення змін. Точно так само, як 

в комерційній сфері змінюються обставини функціонування будь-якої комерційної 

організації змінюються технології виробництва, з'являються нові товари і послуги.  

У державну службу впроваджуються деякі прийоми практичного управління з сфери 

обслуговування населення, зокрема розвивається маркетинг муніципальних послуг, в 

практику роботи державних установ поступово впроваджуються стандарти 

обслуговування. В практику роботи державних установ проникає технологія створення 

команд, тобто гнучких тимчасових    творчих груп, орієнтованих на створення нового 

або вдосконалення старого "продукту". 

Еволюційні зміни в умовах функціонування вітчизняних підприємств приводять до 

трансформацій у системі менеджменту, до появи нових завдань і механізмів управління з 

«метою їх адаптації до нових геоекономічних реалій» .  

Зважаючи на виклики сьогодення, виникає потреба в окресленні нових завдань 

сучасного менеджменту та виділенні його характерних ознак, що стали наслідком 

трансформаційних процесів, інтелектуалізації суспільства, наростанням динамічних й 

нестабільних тенденцій. Зокрема, інтелектуалізація суспільства й масштабність 

інформаційних процесів стимулюють появу нових видів менеджменту, зокрема, 

менеджменту знань та інформаційного менеджменту. 
 

                                                                    Холівчук Б.П. 

                                        Науковий  керівник: викладач - методист  

                                                    вищої категорії  Поліщук О.Г. 

                                        Івано – Франківський  коледж  Львівського НАУ 

 

 РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗЕМЛЕВПОРЯДНОМУ  ВИРОБНИЦТВІ 

 

Земля – основний капітал сільськогосподарських підприємств. Основним 

завданням галузі аграрного виробництва є розробка і реалізація сучасних систем 

менеджменту агропромислового комплексу, що базується на системних механізмах та 

управлінських алгоритмах. 

Управління земельними ресурсами – це систематичний, свідомий, 

цілеспрямований вплив держави і суспільства на раціональне використання землі через 

ринкові земельні відносини. 

Принципи земельного менеджменту представляють базисні заходи, правила і 

об’єктивні норми поведінки, якими керуються земельні менеджери  з огляду на існуючі 

соціально-економічні та екологічні умови. Тому обов’язковою умовою ефективного 
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земельного менеджменту є знання принципів та використання їх у практичній діяльності 

менеджера.  

В методологічному аспекті системи земельного менеджменту основним 

принципом є:  

- Принцип комплектності, який передбачає використання сукупності заходів 

відносно організації використання і охорони земель, відтворення грунтового 

покриву; 

- Принцип інтегрованості – передбачає господарське використання землі та 

вирішення завдань по охороні навколишнього середовища; 

- Принцип системності, який передбачає, що земельні ресурси слід розглядати 

системно, як виробничі ресурси і як компонент навколишнього середовища, 

який є сферою життєдіяльності людини і складовою частиною системи 

«природа – суспільство – виробництво»; 

- Принцип історичного досвіду – відображає специфіку менеджменту  відносно 

історії розвитку землекористування; 

- Принцип високого динамізму, який враховує зміни факторів внутрішнього 

середовища, ресурсного потенціал, форми організації і інших параметрів 

функціонування менеджменту. 

Досліджуючи проблему сучасного землеустрою в Україні, розглядають дві групи 

заходів земле устрою: основна увага акцентується на основних напрямах розвитку 

внутрішнього землеустрою на сучасному етапі. Досліджується розвиток сучасної 

системи землеустрою в тісному зв’язку  з системою менеджменту 

землекористування. Тому проблема ефективного землекористування на 

сьогоднішній день є актуальною і потребує негайного вирішення. 

 Над вирішенням даної проблеми працювали проводячи дослідження 

відчизнянні науковці аграрного спрямування такі як: В.Будзяк, І.Бистриков, 

В.Горлачук, Г.Гуцуляк, Б.Данилишин, О.Дорош, П.Кузьмір, М.Новаковський, 

М.Ступень, А.Третяк, та інші. 

 Важливе значення у вирішенні має участь держави у здійсненні 

землеохоронних робіт, без державного фінансування відповідних заходів самим 

не вдається розв’язати цю важливу проблему. 

 Необхідною умовою для вирішення даного питання є також створення 

екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення, збереження 

природного навколишнього середовища, раціонального використання природних 

ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення. 

 Особливу увагу слід звернути на посилення державного контролю за 

станом та використанням земельного фонду та дотриманням земельного 

законодавства. 

 Отже враховуючи те, що сучасна система землеустрою знаходиться в 

тісному зв’язку з системою менеджменту землекористування та земельних 

ресурсів, землеустрій виступає як головний механізм в формуванні і 

впровадженні управлінських рішень. 

 Управління земельними відносинами слід розглядати у двох напрямах – 

державне та індивідуальне. Державне – спрямоване на досягнення цілей, 

визначених інтересами суспільства, індивідуальне – безпосередньо інтересами 

власника. 

 Для сільськогосподарських підприємств цей процес базується на цілісній, 

збалансованій, науково обгрунтованій  концепції розвитку земель від 

національного до місцевого рівня. 

 Досвід управління земельними відносинами в освіті дозволяє відокремити 

п’ять груп управління земельними відносинами органами місцевого 
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самоврядування: правові, планові, економічні, адміністративні та методи 

судочинства. 

 Ефективне використання будь-яких методів та отримання бажаного 

результату може бути гарантованим тільки за наявності  

необхідного і достатнього законодавчого, технологічного, фінансового, 

інформаційного та кадрового забезпечення.   

 

 
Яцишин А. І. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Жук О. П. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

МОБІНГ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ, СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ТА 

ЗАПОБІГАННЯ 

 

Проблема мобінгу як соціально-психологічного явища в суспільстві почала 

обговорюватись не так давно. Однак кількість людей, які страждають від мобінгу зростає 

з кожним днем. Стрімке поширення даного явища можна порівняти з соціальною 

епідемією. Актуальність вивчення мобінгу обумовлена не лише його розповсюдженням, 

але й наслідками: звільненнями, депресіями, психологічними та невротичними 

хворобами тощо. 

Мобінг – це будь-яка форма систематичного цькування, переслідування, 

психологічного терору, гоніння та іншого морального чи фізичного тиску на особу у 

робочому колективі. Зазвичай цей процес здійснюється з метою псування ділової 

репутації, приниження честі і гідності працівника або його звільнення.  

Хоча поняття «мобінг» існує не так давно, однак, явище, яке його описує було 

завжди. Можна припустити, що сформувалось воно ще за часів первісного суспільства, 

коли люди почали об’єднуватись в общини.  

Назва даного терміну походить від англійського іменника «mob» – натовп, юрба, 

зграя; дієслова «to mob» – нападати зграєю. Вперше слово було використане етологом 

Кондаром Лоренцом у 1958 році для опису поведінки груп невеликих тварин 

(найчастіше птахів), що атакують одну сильнішу та більшу тварину дрібними, але 

масовими ударами [3]. Згодом у 60-тих роках XX ст. після публікації роботи шведського 

лікаря Гайнеманна, який порівняв жорстоке поводження дітей по відношенню до інших 

дітей з агресивною поведінкою тварин і назвав його мобінгом, термін отримав широку 

популярність. 

Явище мобінгу у сфері праці описав шведський психолог Хайнц Леманн у звіті 

Національного інституту охорони праці та здоров’я, який був опублікований у 1984 році 

після проведених досліджень у скандинавських країнах [1]. Леманн використав термін 

"мобінг" для позначення дій з чинення тиску, застосування насильства і залякування на 

робочому місці, характеризуючи його як «психологічний терор», який містить вороже і 

неетичне ставлення одного або кількох людей, що «систематично повторюється, 

спрямований проти іншої людини» [2].  

Жертвами мобінгу стають як аутсайдери колективу, так і найбільш здібні та 

яскраві його члени. Основними механізмами розвитку мобінгу є конкуренція, бажання 

самоствердитись, заздрість, неприйняття ознак особистості, які вирізняють її з-поміж 

інших. Основними засобами, які використовують мобери є штучно створені плітки, 

викривлення інформації, наклепи, систематична публічна критика, замовчування й 

ігнорування досягнень, натомість акцентування уваги на недоліках особи, яка піддається 

мобінгу. 

У зв’язку із значними масштабами поширення і використанням 

найрізноманітніших засобів, інструментів мобінгу виокремлюють наступні його 

https://www.youtube.com/watch?v=ppy2iiOt6YU
https://www.youtube.com/watch?v=ppy2iiOt6YU
https://www.youtube.com/watch?v=ppy2iiOt6YU
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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різновиди: босинг, булінг, «сендвіч»-мобінг, мобінг «посвяти», харасмент, 

дискримінаційний мобінг, кібермобінг.  

У переважній більшості економічно розвинутих країн мобінг забороняється 

законом. Зокрема, антимобінгові закони існують в європейських країнах, Японії, США, 

Канаді, у деяких країнах Латинської Америки, зокрема в Бразилії, Аргентині. Окремі 

статті трудового законодавства, які би захищали працівників від мобінгу, в Україні 

відсутні. 9 березня 2019 року було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо попередження та протидії мобінгу», однак 29 

серпня цього ж року проект було відкликано. 

Подолання мобінгу на робочому місці має починатись з діагностики – прямого 

або опосередкованого збору інформації щодо проявів, причин мобінгу, виявлення 

агресорів, реальних та потенційних жертв у колективі. Наступним кроком є оперативна 

розробка системи цілеспрямованих заходів, які будуть стосуватись як моберів, так і осіб, 

що піддавалися мобінгу: 

 застосувати методи арт-терапії, дихальні, медитаційні техніки для зняття 

агресії моберів та подальшого уникнення схожих ситуацій; 

 здійснити заходи реабілітації жертв мобінгу, роз’єднати їх з можливими 

стресовими впливами; 

 запровадити медіацію, щоб сторони змогли дійти згоди самостійно у ході 

діалогу, а медіатор не приймав рішення замість них; 

 забезпечити конфіденційність, прозорість та справедливість процесу 

медіації; 

 обговорити проблему мобінгу у колективі, надати рекомендації щодо його 

профілактики та формувати в працівників почуття толерантності, емпатії. 

Заключним етапом подолання мобінгу є моніторинг ситуації та запобігання 

виникнення цього явища серед працівників в майбутньому.  

Механізм запобігання мобінг-процесам передбачає наступні дії в рамках 

трудового колективу:  

 формування в організації здорової організаційної культури; 

 підтримка працівників у складних життєвих ситуаціях та створення 

сприятливого соціально-психологічного мікроклімату; 

 налагодження ефективного комунікаційного процесу та системи 

зворотного зв’язку в колективі; 

 чітке формулювання службових обов’язків і точне позначення меж 

індивідуальної відповідальності кожного працівника; 

 забезпечення чіткого і раціонального поділу праці між різними 

структурними підрозділами, виключення перетину і дублювання 

поставлених перед ними завдань; 

 формування зрозумілої системи кадрового просування з можливістю 

кар’єрного росту; 

 забезпечення відкритості інформаційних потоків на підприємстві та 

створення прозорого механізму прийняття управлінських рішень; 

 виключення можливості родинних або інтимних зв’язків між керівництвом 

і підлеглими; 

 створення нетерпимості у відношенні до пліток і припинення будь-яких 

інтриг на роботі. 

Привернення уваги до явища та наслідків мобінгу на роботі – крок уперед на 

шляху гуманізації суспільства, захисту прав людини і загального поліпшення умов праці, 

якості життя. Справжній менеджер повинен усіма силами протистояти мобінгу. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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ТЕНДЕНЦIЇ ТА ПРОБЛЕМИ ФРИЛАНСУ ЯК IННОВАЦIЙНОЇ  ФОРМИ 

ЗАЙНЯТОСТI 

  

 У сучасному свiтi мобiльнiсть та гнучкiсть вiдiграють вирiшальну роль у питаннi 

існування компанiй. Саме тому iснує потреба у використаннi сучасних форм організації 

трудових вiдносин, однiєю з яких є фриланс. 

Фриланс – це вид трудової дiяльностi на ринку товарiв та послуг, що 

характеризується самостiйнiстю вибору форми i мiсця її реалiзацiї та вiдносною 

незалежнiстю вiд роботодавця. 

Вибір на користь такої роботи роблять як молоді фахівці, так і вже досвідчені 

кадри. Серед очевидних переваг фрилансу для працiвникiв – можливiсть працювати 

напряму майже з будь-якою компанiєю свiту, аналогiчно i для компанiй вiдкривається 

значно бiльший ринок працi. Наприклад, близько 40% робочої сили США – тимчасові, 

позаштатні співробітники (фрилансери) або працюючі віддалено. Очікується, що до 

2025-2030 років їх кількість сягне 50-60%. Україна, в свою чергу, теж не відстає від 

трендів і займає перше місце в Європі та четверте у світі за обсягами доходів 

фрилансерів [3]. 

Розвиток вітчизняного ринку фрилансу має досить вагомі позитивні аспекти, 

особливо, якщо враховувати нестабільне політичне та економічне становище, і кризу, що 

охопила багато сфер розвитку національної економіки. Фриланс позитивно впливає на 

національну економіку, оскільки, такий вид діяльності можна використовувати як 

інструмент для зниження рівня безробіття. Також, наслідком активної співпраці 

українських фрилансерів із замовниками з інших країн є валютні надходження в 

економіку країни. 

Проте, наразi є вiдкритим питання регулювання фрилансу з точки зору 

законодавства та менеджменту. Національне законодавство не має чіткого трактування 

поняття «фриланс», але існує формулювання «робота на підставі  на основі цивільно-

правового договору». Трудове законодавство розповсюджується на такий формат 

діяльності. З однієї сторони «робочі на дому» не підкорюються графіку, не повинні 

писати заяви, мають значного більше простору для самоорганізації тощо. З іншої – 

державні гарантії та права на фрилансера не розповсюджуються. Також, існує 

вірогідність натрапити на недобросовісного роботодавця. Працювати доводиться на 

власний страх та ризик. Подібне становище важко назвати задовільним, а отже існує 

істотна необхідність законодавчого обгрунтування поняття «фриланс» та методів його 

регулювання. 

  З точки зору менеджменту важливим є питання  способів впливу на позаштатних 

працівників, пошуку методів організації, мотивації та контролю роботи фрилансерів. 

Одним з таких методів може бути введення більш гнучких підходів до ведення проектів, 

наприклад, “Scrum”, що активно використовується у сфері ІТ. Також одним із 

ефективних способів взаємодії з фрилансерами з боку компаній може виступати 
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побудова «довгострокових відносин» з позаштатним працівником, тобто постійна 

дистанційна робота окремого працівника на компанію на фриланс основі. Це, з одного 

боку, нівелює більшість з мінусів фрилансу для компанії, дає можливість використання 

більш традиційних методів менеджменту, а з іншого - зберігає гнучкість трудових 

відносин. 
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РОЛЬ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

МІКРОКЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ 

 

Сьогодні, коли менеджери беруть до уваги умови динамічного розвитку науково-

технічного прогресу та ринкових відносин, найбільш гостро постає питання 

сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в організації. Загальновідомим є 

факт, що персонал - найконкурентніша перевага будь-якого підприємства, його основний 

ресурс. Безумовно, на результати виробничої діяльності компанії впливають не тільки 

рівень організації праці, кваліфікація працівників та ресурсозабезпеченість, а й 

психологічний клімат всередині колективу.  

Виділяють характерні особливості сприятливого соціально-психологічного 

клімату у колективі, зокрема: 

 позитивний, оптимістичний настрій як цілісної групи, так і кожного її 

учасника; 

 наявність керівника-лідера, що є компетентною, мудрою та відповідальною 

людиною і користується повагою в команді; 

 відсутність авторитарного тиску керівника на учасників колективу; 

 високий рівень командної роботи, ініціативність усіх членів групи; 

 конструктивна критика один одного, спрямована на підвищення 

ефективності діяльності колективу; 

 вільне обговорення усіх робочих питань, прагнення знайти не консенсус, а 

найкращий варіант вирішення проблем; 

 відсутня або низька конфліктність, конфлікти (за наявності) мають 

функціональний характер, тобто спрямовані на позитивні зміни в колективі; 

 гідне матеріальне та моральне стимулювання; 

 спрацьованість учасників колективу; 

Сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі зумовлює отримання 

стабільно високої результативності та продуктивності роботи, що вимірюється 

конкретними економічними параметрами (виконання планових показників, економія 

витрат, зростання прибутку, продуктивності, тощо). 
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Можна виокремити такі основні помилки менеджерів, які суттєво погіршують 

мікроклімат в колективі: 

 нераціональний розподіл повноважень між працівниками колективу; 

 втрата керівником своєї авторитетності; 

 наявність у керівника групи улюбленців та аутсайдерів, що погіршує 

взаєморозуміння в межах групи; 

 створення некомфортних умов праці, що сприяє зменшенню ефективності 

роботи групи; 

 загальний низький рівень кваліфікації; 

 нечітко поставлені завдання та цілі роботи групи; 

 низькі вимоги з боку керівництва тощо [1]. 

Сприятливий соціально-психологічний мікроклімат у колективі виконує низку 

важливих функцій, а саме: 

 консолідуючу - підвищення згуртованості та цілісності колективу при 

досягненні встановлених цілей; 

 упорядкувальну – загально сформовані правила в колективі та цінності 

згуртовують працівників і надають їм почуття визначеності в роботі та саморозвитку, а 

також почуття стабільності та приналежності до групи; 

 активізуючу, оскільки позитивні та доброзичлива атмосфера створює 

піднесений настрій у групі і сприяє підвищенню ефективності виконання завдань як 

кожного працівника, так і колективу в ціломуі; 

 стабілізуючу, оскільки група забезпечує прозорі, чіткі та зрозумілі умови 

співіснування та взаємодії [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сприятливий соціально-психологічний 

мікроклімат в колективі, безумовно, є складовою результативної діяльності групи і 

виконує низку функцій, які допомагають командам якнайкраще досягати поставлених 

цілей. Тому менеджерам необхідно не тільки мотивувати працівників матеріальними 

стимулюваннями, а й особливу увагу звертати на сприятливу атмосферу на робочому 

місці.  
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ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Прийняття рішень є частиною щоденної роботи менеджера, який виконує свою 

роль в міжособових стосунках, інформаційних обмінах думками і прийнятті рішень. При 

прийнятті рішень керівник виконує чотири ролі: підприємця, спеціаліста по 
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виправленню порушень в роботі, розподілювача ресурсів і спеціаліста по досягненню 

угод. 

Під процесом прийняття рішень необхідно розуміти склад і послідовність процедур, 

які приводять до вирішення проблем в комплексі з методами розробки і оптимізації 

альтернатив. Для менеджера прийняття рішення не самоціль, а основним є вирішення 

окремої управлінської проблеми. Для досягнення цього необхідна певна послідовність 

рішень і, головне, їх здійснення. Тому прийняття рішення - це не одномоментний акт, а 

результат процесу, який розвивається у часі і має визначену структуру. 

Процес прийняття ефективного і якісного управлінського рішення  - це циклічна 

послідовність дій суб'єкта управління, направленого на розв'язання проблеми організації 

і міститься в аналізі ситуації, генерації альтернатив, прийнятті рішення і його виконанні 

(див. рис. 1). 

Менеджмент розглядає прийняття управлінського рішення як процес, який 

складається з трьох стадій: підготовка, прийняття і реалізація рішення. 

На стадії підготовки рішення здійснюється економічний аналіз ситуації на макро- і 

мікрорівні, який включає пошук, збір і обробку економічної інформації, а також 

формується проблема для виконання рішення. 

 
Рис. 1. Етапи та стадії прийняття управлінських рішень 

 

На стадії прийняття ведеться розробка і оцінка альтернативних рішень, які 

проводяться на основі багатоваріантних розрахунків, здійснюється відбір критеріїв 

вибору оптимального рішення і найкращого варіанта. 

На стадії реалізації здійснюються заходи по конкретизації рішення і доведення його 

до виконавців, ведеться контроль за ходом його виконання і дається оцінка результату 

прийнятого рішення. 

Фактична структура процесу прийняття рішення визначається конкретною 

ситуацією або проблемою. Розглянемо етапи прийняття рішення.  

При аналізі ситуації. нобхідність прийняття ефективного і якісного управлінського 

рішення виникає при зовнішньому або внутрішньому впливі, який викликає відхилення 

від заданого режиму функціонування системи. Тому важливою умовою прийняття 

обґрунтованого рішення є аналіз ситуації, який вимагає збору і обробки інформації. На 
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цьому етапі вивчається організація зовнішнього і внутрішнього середовища. Менеджери 

і спеціалісти аналізують стан справ, зрівнюють реальні значення контрольованих 

параметрів із запланованими, що дозволяє виявити проблеми, які вимагають вирішення. 

При визначенні і формулюванню проблеми є  багато важливих проблем слабко 

структурованих, тобто  які не містять явних цілей, альтернативних шляхів їх досягнення, 

уявлення про затрати та ефект, пов'язані з кожним із варіантів. Доведення цих проблем 

до кількісної визначеності вимагає від керівників не тільки знань і досвіду, але й таланту, 

інтуїції, творчого підходу. 

Визначення критеріїв вибору свідчить про те, що керівникові перед розглядом 

вирішення проблеми необхідно визначити показники, по яким буде проводитися їх 

порівняння і вибір найкращого варіанта. Ці показники стають критеріями вибору. 

При розробці альтернативних рішень бажано визначити всі альтернативні шляхи 

вирішення проблеми. Тільки в цьому випадку рішення може бути оптимальним. Але на 

практиці керівник не може володіти такою кількістю знань і часу для того, щоб 

сформулювати і оцінити кожну альтернативу. 

На практиці виникають ситуації, при яких проблема не зустрічалась раніше і 

невідомі можливі альтернативи. В таких випадках рекомендується колективне 

обговорення і генерування ідей. 

Розробивши можливі варіанти вирішення проблеми їх необхідно оцінити, тобто 

порівняти переваги і недоліки, а також об'єктивно проаналізувати можливі результати. 

Для співставленім варіантів рішення необхідно використовувати порівняльні критерії. 

При виборі альтернативи важливо враховувати фактор ризику. Врахування фактору 

ризику призводить до перегляду найкращого рішення, яке забезпечує досягнення 

бажаного результату із найбільш високим ступенем вірогідності. 

Керівник у багатьох випадках затверджує і несе відповідальність за рішення, які не 

розробляв. Спеціалісти, які готували рішення, не приймають участі в його реалізації. 

Виконавці у свою чергу не приймають участь в підготовці і обговоренні рішень. У 

підсумку в процесах прийняття рішень суттєву роль відіграє стадія узгодження. 

Найкращим способом узгодження рішення є залучення працівників до процесу його 

прийняття, але цей спосіб не можна абсолютизувати. В деяких випадках менеджер 

вимушений приймати рішення особисто, не звертаючись до обговорення і узгодження. 

Для успішної реалізації рішення необхідно визначити комплекс робіт і ресурсів, 

розподілити їх за виконавцями і за строками. Якщо мова йде про серйозні рішення, 

можлива розробка програми їх реалізації. Керівник повинен слідкувати за тим, як 

виконується рішення, а у випадках необхідності надавати допомогу підлеглим і вносити 

окремі корективи. 

На етапі контролю проводиться оцінка результатів рішення, яке має часовий 

характер. У зв'язку з цим основна задача контролю - своєчасно визначити якісне 

виконання рішення і на підставі цього скоригувати його або прийняти нове. Проблема 

контролю управлінських рішень є актуальною, особливо для великих організацій. Можна 

прийняти багато корисних рішень, але без раціонально налагодженої системи контролю 

виконання вони залишаються на паперах і не дають бажаного ефекту. 

Основні вимоги до технології прийняття ефективного і якісного управлінського 

рішення для менеджменту наступні: 

розробка і прийняття рішення повинна бути сконцентрована на тому рівні, де є 

відповідна інформація; 

інформація повинна надходити від усіх підрозділів організації; 

прийняте рішення повинно відображувати інтереси того рівня управління, який 

буде його виконувати; 

суворе співвідношення рівнів управління, жорстка дисципліна і висока 

вимогливість. 
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Ефективне прийняття рішень необхідне для виконання управлінських функцій. 

Процес прийняття рішень є центральним в теорії управління. Розробка і прийняття 

рішень пов'язані з дією об'єктивних (економічні, соціальні та психологічні закони) і 

суб'єктивних факторів (інтуїція, практичний досвід, знання, функція, воля менеджера). 

Взаємозалежність рішень у підприємстві, всі рішення деяким чином 

взаємопов'язані. Одиничне важливе рішення майже напевно може зажадати сотень 

рішень менш значних. Великі рішення мають наслідки для підприємства в цілому, а не 

тільки для сегмента, що безпосередньо порушується тим або іншим рішенням.  
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В ПЕРІОД КРИЗИ  

  

Кризові явища  спостерігаються всюди. Вони є невіддільною складовою еволюції 

будьякої системи. Кризова ситуація виникає на критичному зламі функціонування, коли 

на систему впливають такі зовнішні та внутрішні чинники, які можуть призвести до її 

руйнування або загибелі.   

Тема антикризового  менеджменту є досить важливою  для України в даний період 

часу. Так як економіка держави є сировинною, то зростає роль зовнішніх факторів в 

можливій дестабілізації  функціонування внутрішньої економіки. Економіка не може 

впливати на глобальні економічні процеси , не диктує шляхи розвитку , а здатна тільки 

підкорятися продиктованим   вище правилам. В симбіозі  з нестабільною 

внутрішньополітичною ситуацією непередбачуваний вплив зовнішньоекономічних 

процесів  підвищує імовірність настання кризової ситуації.   

Криза — це переломний етап функціонування будь-якої системи, коли вона 

піддається впливу ззовні або зсередини, що потребує від неї якісно нового реагування. 

Основна особливість кризи полягає в тому, що вона загрожує руйнацією системи 

(частково або повністю). Найбільше кризових явищ і ситуацій спостерігається на 

мікрорівні. За статистичними даними щорічно 10–20 % малих підприємств потрапляють 

у кризові ситуації, близько 10 % цих підприємств припиняють діяльність[1]. Криза 

підприємства становить переломний момент у послідовності процесів і дій. 

Найтиповішими є два варіанти виходу з кризової ситуації: успішне її подолання або 

ліквідація підприємства.  

Відповідно до вищесказаного успішне функціонування підприємства  в 

майбутньому може забезпечитись тільки запровадженням механізмів пристосування та 

протидії кризовим ситуаціям.  До основних механізмів мінімізації кризових наслідків 

можна віднести:  

1. Моніторинг зовнішнього середовища – вивчення зовнішніх 

економічних , фінансових, соціально-політичних тенденцій та аналіз впливу 

зміни цих факторів на безпосередню діяльність підприємства. Розробка плану дій 

підприємства  для кожного можливого перебігу подій, з метою мінімізації  

негативних наслідків та попередження всіх можливих втрат[3].   

2. Моніторинг внутрішнього середовища – аналіз фінансових 

показників підприємства – визначення ліквідності ,платоспроможності 

підприємства , приведення цих показників до рекомендованого рівня; аналіз 

структури балансу – порівняння забов’язань з активами підприємства , 
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визначення співвідношення власного та залученого капіталу в структурі пасиву ; 

кредиторської та дебіторської заборгованостей – запровадження тенденцій до 

скорочення заборгованостей ;  

3. Диверсифікація каналів постачання сировини та каналів збуту 

продукції. Уникнення умовної залежності підприємства від діяльності партнерів. 

При умовах всезагальної диверсифікації критичні ситуації компаній-партнерів 

матимуть мінімальний вплив на підприємство.      

Кризова ситуація – це завжди негативне явище, проте для деяких компаній 

криза може стати конкурентною превагою. Все що потрібно – бути підготовленим до 

надзвичайних ситуацій краще за конкурента і в підсумку вийти з проблемної ситуації 

в кращому стані , ніж конкурент.[2]  Тому головним методом подолання кризи є її 

попередження. На тлі макроекономічної нестабільності ситуація суб'єктів 

економічних відносин загострюється непідготовленістю їх до кризи. Неврахування 

ймовірності виникнення і розвитку кризових явищ в діяльності суб'єктів 

господарювання та низький рівень управління стали причинами високого рівня 

банкрутства. З огляду на такі обставини, величезної ваги для ринкових агентів 

набуває антикризове управління, яке повинно бути направлено як на недопущення 

виникнення кризи, мінімізації її впливу, так і на посткризову стабілізацію діяльності.     
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 

Основою процесу управління є управлінські рішення. 

Управлінське рішення – це творчий акт цілеспрямованого впливу суб'єкта 

управління на об'єкт, заснований на знанні об'єктивних законів і досвіді, та призводить 

до практичних результатів.  

Прикладом управлінських рішень можуть бути накази, розпорядження, постанови 

тощо. Вони бувають: загальнодержавні, регіональні та місцеві; колегіальні та одноосібні; 

стратегічні і тактичні. Існують також оперативні рішення, що їх приймають задля 

залагодження гостроактуальних поточних проблем. 

Модель раціонального прийняття рішень містить такі етапи:  

 виявлення та діагностування проблем;  

 визначення обмежень та критеріїв прийняття рішень;  

 розроблення (формування) альтернатив рішень;  

 оцінювання кожної з альтернатив рішень;  

 кінцевий вибір найкращої альтернативи рішення за обраними критеріями.  
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У своєму розвитку проблема проходить кілька стадій: прихованого розвитку; 

перетворення на негативне явище; перетворення на фактор, що є очевидною 

перешкодою в діяльності організації чи окремого її структурного підрозділу.  

Якщо керівнику вдається вчасно (на стадії прихованого розвитку) виявити і 

правильно сформулювати проблему, то це в значній мірі впливає на успіх її вирішення. 

На етапі формулювання проблеми необхідно здійснити такі заходи: 

 з’ясувати причини виникнення проблеми; 

 оцінити нагальність вирішення та масштабність проблеми (Кого зачіпає ця 

проблема? Хто відчуває, чи може відчути її на собі? Як сприймають проблему 

основні зацікавлені сторони?); 

 визначити новизну проблеми (Чи є проблема новою, чи вона виникла повторно?); 

 застосувати необхідні методи аналізу проблем.  

При першому зіткненні з проблемою цілком природною є потреба зрозуміти її та 

отримати контроль над ситуацією. На цьому етапі суть проблеми може надмірно 

спрощуватись або, навпаки, – ускладнюватись через поспішні визначення, низьку 

кваліфікацію задіяних до її формулювання працівників, наявність великої кількості 

обмежень тощо. 

Критерії оцінки управлінських рішень формуються на основі поєднання 

відповідних показників, що характеризують результати дій. Чим менше цих показників, 

тим легше сформувати критерії. Загальні критерії:  

 здійсненність (наскільки важко реалізувати рішення, яких ресурсів це потребує);  

 прийнятність (наскільки альтернатива заслуговує на увагу, який внесок у 

підвищення продуктивності дасть її реалізація); 

 уразливість (на який ризик слід очікувати, якщо процеси підуть неправильно).  

Специфічні критерії: кількісні; якісні (наприклад, психологічний ефект, 

міжособистісні відносини, суспільна користь та ін.).  

Їх можна виразити за допомогою умовних оцінок (евристичних). Для 

попереднього аналізу варіантів рішень доцільно використовувати системний підхід, а у 

складних ситуаціях, коли експертних оцінок немає – метод експертних оцінок. Якість 

прийнятого рішення значною мірою залежить від здатності керівника виявити всі 

можливі альтернативи.  

Для управлінських рішень співвідношення обсягу змістовної й кількісної 

інформації повинне становити приблизно 70% і 30%. Істотна перевага змістовної 

інформації (більше 80%) знижує доказову цінність рішення. Аналогічно істотна перевага 

кількісної інформації (більше 40%) знижує емоційний вплив рішення на відповідного 

фахівця. Метод «дерева рішень» припускає аналітичний підхід до вибору найкращого 

рішення. Використовуючи цей метод, керівник може візуально оцінити результати дії 

різних рішень і вибрати найкращий їх набір. Даний метод добре працює разом з 

експертними методами, тому що деякі етапи вимагають оцінки результатів фахівцями. 

Побудова «дерева рішень» ґрунтується на знанні елементів теорії графів та теорії 

ймовірності. Він є досить ефективним методом, який дає змогу з’ясувати розгалуження 

проблем та рішень, краще оцінити наявність альтернатив та їх кількість. «Дерево 

рішень» – це модель, представлена у графічній формі. На графік наносяться всі кроки, 

які необхідно розглянути, оцінюючи різні альтернативи. Дерево рішень підкреслює два 

основних моменти: використання інформації, зібраної у процесі підготовки до ухвалення 

рішення, і усвідомлення послідовного характеру процесу ухвалення рішення.  

Таким чином, «дерево рішень» – це схема того, до якого вибору в майбутньому 

приведе прийняте сьогодні рішення. Керівники використовують цю технологію, щоб 

оцінювати шляхи, уздовж яких будуть прийматися різноманітні серії рішень. За 

допомогою вивчення альтернативних шляхів, визначають, який з них має найбільші 

переваги і за яким треба йти.  
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Найважливішими складовими процесу управління є проблема, прийняття рішення 

та люди, які беруть участь у процесі на всіх його етапах. 

Проблема – невідповідність бажаного стану (насамперед цілей) об'єкта 

управління його фактичному стану. Отже, проблеми виникають, коли на підприємстві 

складається ситуація, яка відрізняється від запланованої. Кожна проблемна ситуація 

зумовлена внутрішніми і зовнішніми чинниками. 

Внутрішні чинники. До них належать цілі та стратегія організації, технологія та 

ресурси, структура виробництва, управління тощо. Вони формують організацію як 

систему, тому зміна одного з них зумовлює необхідність прийняття заходів, які б 

зберегли організацію як цілісну систему. Внутрішніми чинниками, що можуть 

породжувати проблеми, є і відхилення у запланованих темпах та обсягах робіт; вони 

виникають внаслідок неправильних дій персоналу, відсутності у працівників 

виконавської дисципліни або нечіткого розмежування між ними повноважень. Ці 

проблеми зумовлені недоліками самої системи управління. їх необхідно своєчасно 

виявляти, усувати й унеможливлювати їх появу в майбутньому2, с.201-204. 

Зовнішні чинники. Це складові середовища, в якому працює організація. Вони 

можуть бути прямими і опосередкованими, загрозливими для неї і такими, що 

відкривають нові можливості. Наприклад, зміна смаків та пріоритетів споживачів 

створює суттєві проблеми зі збутом. Організація може вирішувати їх не шляхом відмови 

від випуску звичної для себе продукції, а через її модифікацію або перехід на інші ринки 

тощо. Часто нові проблеми криються у зміні чинного законодавства, податкової системи 

та ін. Виявлення існуючих проблем забезпечує можливість прогнозувати їх у 

майбутньому, а отже, запобігати їх появі і збільшувати час для підготовки відповідних 

управлінських рішень. 

Прийняття рішення — творчий процес вибору однієї або декількох альтернатив із 

множинності можливих варіантів (планів) дій, спрямованих на досягнення поставлених 

цілей. 

Управлінські рішення спрямовані на організацію колективної праці і 

приймаються людиною, яка має відповідні владні повноваження. 

За допомогою управлінських рішень: 

 встановлюють цілі діяльності; 

 закріплюють людей за посадами і робочими місцями; 

 визначають функції, права і відповідальність працівників; 

 встановлюють правила поведінки на роботі; 

 розробляють систему заходів щодо заохочення і адміністративного покарання 

працівників; 

 розподіляють ресурси – матеріальні, трудові, фінансові та ін.; 

 оцінюють якість продукції тощо. 

Розрізняють індивідуальні та групові рішення. Індивідуальним рішенням 

притаманний вищий рівень творчості; їх приймають швидше, оскільки вони не 

потребують узгоджень. Але вони частіше виявляються помилковими, більш 

ризикованими, що пов'язано зі складністю та непередбачуваністю зовнішнього 

середовища. Саме тому нині віддають перевагу груповим рішенням. У групи залучають 

фахівців у тих сферах, які стосуються проблеми, що виникла в організації. Групова 

робота забезпечує різностороннє дослідження проблеми, підвищує мотивацію та 

відповідальність кожного, знижує процент помилок, забезпечує багатоваріантність 

розробок. Результати групової роботи зазвичай краще сприймаються працівниками, ніж 

індивідуальні рішення, оскільки відображають думку колективу.  

Управлінське рішення має комплексний характер. У правовому аспекті – це 

владний акт суб'єкта керування, в якому він виражає свою волю, реалізує надані йому 

владні повноваження і несе відповідальність за його наслідки. З іншого боку, 
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управлінське рішення є актом соціальним, оскільки приймається людьми і стосується 

людей. Воно є й психологічним актом, тому що являє собою результат розумової 

діяльності людини і її вольового зусилля. З інформаційної точки зору рішення є 

результатом опрацювання інформації, у процесі якого здійснюється вибір варіанта, 

найближчого до оптимального, тобто найкращого. 

Необхідність прийняття управлінського рішення зумовлена або зовнішніми 

обставинами (припис вищої організації, регулювання відносин з підприємствами та 

організаціями), або внутрішніми (стратегічні цілі організації, відхилення від заданих 

параметрів виробництва, виникнення вузьких місць, виявлення резервів, порушення 

трудової дисципліни, заохочення працівників тощо). У кожній організації приймається 

велика кількість найрізноманітніших рішень. 

Отже, управлінське рішення – це засіб, процес і результат вибору мети і способу її 

досягнення, сполучна ланка між пізнанням управлінської ситуації і тим або іншим 

варіантом поведінки, дій людини. Це «соціальний акт, підготовлений на основі 

варіантного аналізу та оцінки інформації, прийнятий в установленому порядку, що має 

директивне значення, загальнообов'язковий характер, який містить постановку цілей і 

обґрунтування засобів їх здійснення, що організує практичну діяльність суб'єктів та 

об'єктів управління» 4, с.232-233. 
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ 

УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Економічний механізм впливає на процес суспільного відтворення за 

допомогою економічних методів управління, які посідають найважливіше місце в 

системі методів управління. Це зумовлене тим, що управлінські відносини визначаються 

насамперед економічними відносинами, в основу яких покладено об'єктивні потреби й 

інтереси людей.  

Для того, щоб економічні методи управління були дієвими, слід забезпечити 

відповідну реакцію підприємства та його економічних важелів на економічні інтереси 

об'єкта управління. Без цього втрачає сенс розширення прав структурних підрозділів і 

самофінансування підприємства.  

В свою чергу, розширення самостійності веде до більшої свободи колективів 

щодо господарської діяльності та застосуванні економічних методів управління.  

В умовах обґрунтованої самостійності є доцільним реальний перехід до 

економічних методів управління: колектив розпоряджається матеріальними фондами, 

отриманим доходом, зарплатою й реалізує свої економічні інтереси.  

Економічні методи сприяють виявленню нових можливостей і резервів 

виробництва, що особливо є важливим у період становлення ринкових відносин.  
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У період адаптації до ринку є необхідним запровадження системи матеріального 

стимулювання з врахуванням економічних інтересів усіх учасників трудового процесу, 

створення умов, при яких економічні методи були б дієвими й цілеспрямованими.  

Перебудова механізму економічного стимулювання й управління спрямована на 

забезпечення необхідних соціально-економічних передумов для реалізації програми 

переходу підприємств до діяльності в умовах ринку. При цьому докорінно змінюються 

методологія й технологія формування фондів виробничого й соціального розвитку, а 

також оплати праці. 

Основне завдання змін економічних методів управління в підприємстві полягає у 

тому, щоб створити такі організаційні умови, за яких підприємства виконували б усі 

функції на найвищому рівні. 

На відміну від організаційно-адміністративних економічні методи передбачають 

розробку планово-економічних показників і способи їх досягнення. Вони є досить 

ефективним засобом економічного механізму в господарських відносинах.  

У результаті підвищення дієвості економічних важелів і стимулів формуються 

такі умови, в яких трудові колективи та їх члени спонукаються до ефективної роботи не 

стільки через адміністративний вплив (накази, директиви, вказівки), скільки через 

економічне стимулювання.  

Економічні методи управління – це система економічних важелів і заходів, за 

допомогою яких здійснюється вплив на керовані об'єкти з метою найбільш ефективного 

досягнення поставленої мети і забезпечення єдності інтересів суспільства, підприємства і 

окремих працівників.  

Економічні методи дозволяють впливати на поведінку об'єктів управління на 

різних рівнях – від окремого індивіда і до держави. 

Так, держава, діючи на підприємство, використовує такі важелі як політика 

заробітної плати, податки, кредити і супроводжуюча їх система пільг і економічних 

санкцій та ін.  

Підприємство, забезпечуючи єдність особистих і колективних інтересів, впливає 

на процес виробництва за допомогою планових показників, форм і систем оплати праці, 

економічних санкцій, організації внутрішньогосподарського розрахунку тощо. 

Слід зауважити, що ефективність економічних методів залежить не лише від 

обґрунтованості системи важелів, але і від контролюючих зусиль суб'єкта управління.  

В умовах ринку економічні методи управління мають набувати подальшого 

розвитку, розширюватиметься сфера їх дії, підвищуватиметься дієвість і 

результативність економічних стимулів, що дозволить поставити кожного працівника й 

кожний колектив в цілому в такі умови, за яких найповніше задовольнятимуться 

особисті інтереси й загальнодержавні. 

До економічних методів управління застосовуваних державою відносять: систему 

пільг та кредитів, систему оподаткування, систему оподаткування та економічні санкції.  

До методів, застосовуваних керівництвом підприємства відносять: систему 

матеріального стимулювання, метод госпрозрахунку та матеріальні санкції. 

Конкретний набір і зміст економічних важелів визначається специфікою 

діяльності підприємств. В управлінській практиці підприємств цієї сфери економічні 

методи управління виступають у таких формах: планування, економічне стимулювання, 

фінансування, кредитування й ціноутворення.  

Ефективність використання економічних важелів і стимулів, що визначають зміст 

кожної форми, залежить від умов господарської діяльності. Планування як складова 

економічних методів управління необхідне для: 

визначення основних шляхів та засобів щодо зміцнення власності;  

передбачення тенденцій щодо економічного зростання;  визначення потреб у 

виробничих ресурсах і шляхів найефективнішого їх використання.   
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Планування – це специфічна сфера економічної діяльності на науковій основі, 

тому управління використовує його методи та прийоми для здійснення економічного 

впливу на всі ланки господарського механізму. 

Економічне стимулювання як метод управління реалізується через відповідні 

принципи управління.  

Основними його джерелами є: 

• фонд соціального розвитку, який колектив використовує для зміцнення 

матеріально-технічної бази та соціально-культурної сфери, проведення оздоровчих, 

культурно-масових заходів; 

• фонд оплати праці та матеріального заохочення, який використовується на 

заробітну плату, матеріальну допомогу та інші потреби колективу підприємства. 

Економічні методи припускають, що своєчасне і якісне виконання завдань 

винагороджується за рахунок економії витрат або додаткового прибутку, отриманих 

внаслідок проявлених працівниками зусиль.  

Тому люди безпосередньо зацікавлені в максимізації реального результату своєї 

діяльності. Вони сприяють виявленню нових можливостей, резервів, що особливо 

важливо в перехідний до ринкових відносин період. Йдеться про зміну системи 

матеріального стимулювання з урахуванням економічних інтересів усіх учасників 

виробничого процесу.  

Проблема тут у тому, щоб створити умови, при яких економічні методи були дієві 

і цілеспрямовані. 

Набір і утримання важелів економічного впливу визначаються специфікою 

керованої системи.  

Конкретні економічні методи управління з різних аспектів діяльності організації 

включають:  

внутрішньо підприємницьке планування;  

техніко-економічне обґрунтування вибору варіантів нової продукції, техніки і 

технології;  

розробку проектів цін (тарифів) на продукцію, що випускається;  

фінансування виробничо-господарської та соціальної діяльності; 

утворення та використання фондів економічного стимулювання;  

преміювання за створення і впровадження нової техніки, винаходів і 

рацпропозицій;  

здійснення функцій постачальниками і споживачами, фінансовими і банківськими 

органами та контроль за дотриманням платіжної дисципліни;  

ефективне використання капітальних вкладень у будівництві;  

раціональне використання власних оборотних коштів;  

використання системи розподілу прибутку;  

використання принципів і методів оцінки та стимулювання підвищення 

ефективності праці на кожному робочому місці;  

використання системи оплати праці та матеріального заохочення працівників 

підприємств;  

застосування економічних заходів впливу на замовників, постачальників, 

підрядників, постачальницько-збутові, транспортні та інші організації з метою 

дотримання договорів та зобов'язань з постачання. 

Функція планування має першорядне значення, по-перше, тому що результати 

планування безпосередньо визначають зміст інших функцій управління; по-друге, саме 

на цьому етапі формуються цілі підприємства і визначаються засоби досягнення цих 

цілей. 

Таким чином, планування сприяє досягненню цілей підприємства шляхом:  

усунення негативного ефекту невизначеності зовнішнього і внутрішнього 

середовища підприємства;  
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зосередження уваги керівників на головних завданнях організації;  

досягнення ефективного функціонування підприємства за рахунок оптимального 

розподілу ресурсів;  

спрощення організаційної, мотиваційної та контролюючої діяльності керівництва 

підприємства. 

Важливим економічним методом, використовуваним на рівні підприємства, є 

комерційний розрахунок. Цей метод передбачає покриття витрат доходами та отримання 

підприємством прибутку від результатів господарської діяльності.  

Мета застосування комерційного розрахунку – отримання максимальних доходів 

або прибутку при мінімальних витратах капіталу в умовах конкурентної боротьби.  

Реалізація зазначеної мети вимагає, щоб розміри вкладеного (авансованого) у 

виробничо-торговельну діяльність капіталу були порівнянні з фінансовими результатами 

цієї діяльності. При цьому необхідно розрахувати і зіставити різні варіанти вкладення 

капіталу за заздалегідь прийнятим критерієм вибору (максимум доходу або максимум 

прибутку на гривню капіталу, мінімум грошових витрат і фінансових втрат і ін.).  

Матеріальне заохочення сприяє удосконаленню підприємства та зміцненню 

дисципліни праці, підвищенню рівня її нормування та продуктивності, досягненню 

високих показників діяльності підприємств в цілому. Воно є ефективним лише тоді, коли 

всі категорії працюючих однаковою мірою зацікавлені в його збільшенні.  

Удосконалення економічних методів управління тісно пов'язане із 

удосконаленням системи нормативів, що є особливо важливим, оскільки економічні 

методи є основною економічною складовою механізму управління й водночас 

виступають базою реалізації організаційно-адміністративних методів. 
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2. СТРАТЕГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 
Зварич А.О. 

Науковий керівник: Гуцуляк М.М. 

Тлумацький коледж 

Львівського національного аграрного університету 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ 

ПРАЦІ РОБІТНИКІВ 

 

Сучасні світові тенденції до інтеграції та глобалізації, співробітництво держав у 

найрізноманітніших сферах суспільного, економічного і політичного життя та 

перетворення міжнародних і транснаціональних компаній на головних суб’єктів 

міжнародного бізнесу зумовлюють необхідність вдосконалення систем менеджменту в 

цих компаніях та пристосування цих систем до національних особливостей працівників в 

окремих країнах.  

Незважаючи на те, що глобалізація є найбільш загальною і всеосяжною 

тенденцією, що проявляється у світовій економіці, міжнародному бізнесі та сучасному 

суспільному житті, врахування культурних особливостей окремих регіонів, країн та 

народів залишається необхідним для успішного функціонування компанії, у якій 

працюють представники тієї чи іншої культури. Приведення принципів діяльності 

компанії або ж окремого її підрозділу, розташованого в певному регіоні світу, у 

відповідність до цінностей, традицій та світогляду його працівників може суттєво 

підвищити ефективність його діяльності, оскільки людський капітал є одним з 

визначальних факторів успішності роботи будь-якої компанії. Врахування національних 

особливостей працівників при управлінні компанією сприяє підвищенню лояльності 

співробітників до роботодавця та їх відданості компанії, на якій вони працюють, 

перетворюючи її трудовий колектив на джерело створення додаткових конкурентних 

переваг для компанії.  

Знаходячись на перетині європейської та азійської культур та маючи довгу 

історію спілкування та культурного обміну як з західними, так і зі східними сусідами, 

Україна має спільні риси і з однією, і з іншою культурами. Для порівняння розглянемо 

найбільш характерні властивості кожної з них та спільні і відмінні риси українців та 

представників європейської і азійської культур з метою визначення можливостей 

застосування окремих методів управління, ефективних для даних двох культур, в 

українських реаліях. В якості прикладу європейської моделі розглянемо німецьку та 

британську моделі менеджменту, а азійську культуру дослідимо на прикладі японської 

моделі. Британська та німецька або германська моделі менеджменту є класичними для 

країн Європи. Німецька модель, зокрема, поширена безпосередньо в Німеччині, а також 

в Австрії, Швейцарії, Нідерландах, у Скандинавських країнах та в деяких компаніях 

Бельгії та Франції. Розглянемо окремо особливості цих моделей управління компанією. 

Для британських товариств характерною є наявність великої кількості незалежних 

акціонерів, через що в управлінні компанією часто беруть участь аутсайдери, тобто 

незалежні по відношенню до неї особи, головна роль яких у процесі управління 

компанією полягає в забезпеченні недискримінації міноритарних акціонерів і захисті їх 

інтересів. Британська модель управління передбачає розділення володіння компанією і 

контролю над нею, що дозволяє ефективно працювати механізму стримування і 

противаг, не допускаючи зловживання владними повноваженнями зацікавленими 

особами для власної вигоди, що в перспективі може негативно відобразитися на 
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результатах діяльності фірми. Інвестори, вкладаючи свої активи та володіючи 

компанією, не несуть особистої юридичної відповідальності за її діяльність, передаючи 

функції з управління компанією найманим менеджерам. Британське законодавство не 

допускає, щоб основними інвесторами тієї чи іншої компанії виступали банки або 

інвестиційні фонди. На противагу британській, для німецької моделі управління 

характерне управління з боку інсайдерів, тобто безпосередньо зацікавлених осіб, до яких 

належать акціонери та менеджмент компанії, тобто її наймані керівники. Така модель 

управління заснована переважно на використанні внутрішніх методів корпоративного 

контролю і самоконтролю. Управління корпораціями в Німеччині здійснюється трьома 

незалежними один від одного органами: загальними зборами акціонерів; спостережною 

радою та правлінням. Особа, яка входить до складу спостережної ради, не може бути 

членом правління та навпаки, що сприяє справедливому управлінню товариством, 

забезпеченню прозорості управління та захисту інтересів усіх зацікавлених осіб. На 

відміну від Великої Британії, в Німеччині дуже розповсюдженою є практика участі 

банків в управлінні підприємствами. Там існує інститут довірчого зберігання чи 

депонування акцій у банках. Банківські установи за винагороду представляють інтереси 

своїх клієнтів на загальних зборах акціонерів та беруть на себе обов’язок зараховувати 

дивіденди на рахунок власників цих акцій. Акціонери можуть на свій розсуд депонувати 

свої цінні папери в банках, передаючи їм право голосу на загальних зборах, без 

зобов’язання повідомляти про це інших акціонерів. Внаслідок цього банки 

перетворюються на впливових гравців в управлінні німецькими компаніями, хоча вони і 

не є безпосередніми власниками їх акцій. Організація функціонування компаній в обох 

країнах побудована на міцній нормативно-правовій базі, яка регулює відносини між 

управлінцями і водночас забезпечує справедливість дотримання інтересів великих та 

дрібних акціонерів. Розмежування власників великих компаній від їх управлінців 

забезпечує ефективне функціонування механізму стримування і противаг та оптимізацію 

управління підприємством. Хоча обидві країни належать до найбільш економічно 

розвинених країн світу й мають чимало спільних рис, особливості управління й трудові 

відносини у цих країнах дещо відрізняються в силу різності культур Німеччини й 

Британії. Англійське суспільство є доволі консервативним, британці схильні надавати 

перевагу традиційним підходам до ведення діяльності, управління і проведення 

переговорів, хоч і не відмовляються від новітніх розробок і технологій, які поступово 

стають складовою життя і роботи англійців. Закони і контракти розробляються досить 

детально з метою уникнути можливих ризиків чи небажаних результатів, хоча не можна 

сказати, що британці приділяють занадто багато уваги деталям. Орієнтація на 

довгострокову перспективу й сталий розвиток не є найважливішим пріоритетом 

британських корпорацій, бізнесменів та інвесторів, тому вони більше уваги приділяють 

нагальним справам, концентрують сили на виконанні існуючих проектів, які в 

найближчому майбутньому принесуть вигоду. З тієї ж причини і обсяги коштів, що 

відводяться британськими компаніями на науково-дослідні і дослідно-конструкторські 

роботи є нижчими, ніж, наприклад, у США, в Німеччині чи в Японії. А для німецької 

культури головними пріоритетами переважно є досягнення лідерства, підвищення 

ефективності та розвиток. Бізнесмени німецької культури прагматичні, надзвичайно 

пунктуальні, сумлінно підходять до виконання взятих на себе зобов’язань, уважно 

ставляться до деталей. З цієї точки зору варто відмітити педантичність, яка є для 

представників цієї культури синонімом впевненості та надійності. Тому в контрактах, 

сторонами яких є німці, неодмінно можна помітити чітко сформульовані й детально 

описані умови, обов’язки сторін і всі наслідки, які можливо передбачити. Німецькі 

компанії досить велику увагу приділяють новітнім розробкам і їх впровадженню на 

практиці для того, щоб перетворити їх на нові конкурентні переваги. Японська модель 

управління також належить до інсайдерських моделей, з точки зору управління 

компанією. Крім того, японські компанії є значно більш закритими, порівняно з 
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європейськими. Найбільш поширеною організаційно-правовою формою господарської 

діяльності в Японії виступає кейрецу – аналог фінансово-промислової групи, головну 

роль і найбільший вплив у якій має банк. Головними організаційними принципами 

японської моделі корпоративного управління можна назвати наступні:  

система управління сконцентрована навколо ключового банку в кейрецу; багато 

уваги приділяється підтримці вже налагоджених ділових контактів;  

для контролю за корпорацією акціонери призначають раду директорів;  

представники банків можуть залучатися до здійснення безпосереднього контролю 

над діяльністю компанії лише в кризових ситуаціях (на відміну від німецької моделі, де 

банки є однією з ключових фігур в управлінні корпораціями);  

вимоги до відкритості інформації є відносно невисокими, що сприяє захисту 

кейрецу від зовнішніх впливів (конкурентів, потенційних зовнішніх інвесторів тощо) та 

ще більшій закритості цих об’єднань; в управлінні важливу роль відіграють неформальні 

відносини, статус осіб, їх репутація, життєвий досвід. Для японської моделі 

менеджменту найбільш характерними є наступні властивості: орієнтація на колектив, 

система пожиттєвого найму; відданість працівників компанії та піклування роботодавців 

про трудовий колектив; залежність суспільного статусу особи від її освіти, посади, 

стажу, життєвого досвіду. 

Переважна більшість працівників в Японії працьовита, стримана й відповідальна. 

Просування по службі проходить доволі повільно, проте плинність кадрів є низькою 

внаслідок ефективного функціонування системи пожиттєвого найму. Спеціалісти 

здебільшого мають широкий профіль, можуть займатися різними видами діяльності, в 

компаніях багато уваги приділяється підвищенню кваліфікації персоналу, його навчанню 

та вдосконаленню навичок працівників. Управлінські рішення в японських компаніях 

приймаються здебільшого колективно на основі консенсусу, колективною також є і 

відповідальність. Через такий механізм рішення приймаються довго, проте реалізуються 

вони швидко. Так само легко впроваджуються нові розробки, механізми і технології. 

Японська модель розвинулася на основі японських традицій з використанням найбільш 

успішних та ефективних ідей, що з’явилися й використовувалися в Західній півкулі.  
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ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ  

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ 

ПРАЦІ   

 

Охорона праці і техніка безпеки на робочих місцях є завданням номер один для 

більшості керівників підприємств. Але, не дивлячись на це, до цих пір мають місце 

смертельні випадки і виробничі травми. Провівши дослідження статистичних даних 
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щодо виробничого травматизму, слід відмітити, що  у Волинській області збільшилось 

число виробничих травм у 2019 році порівняно з 2018 роком на 14 випадків, у тому числі 

на 11 смертельних; у Львівській – зросла кількість смертельних випадків на 6. Якщо 

аналізувати стан виробничого травматизму в агропромисловому комплексі, то за 12 

місяців 2019 року кількість виробничих травм в Україні збільшилась порівняно з 2018 

роком на 14 і становила 517 випадків, з них  на 13 смертельних і становила 503 випадки. 

За кількістю смертельних випадків агропромислових комплекс посідає  перше місце в 

Україні декілька років поспіль. Це свідчить про необхідність впровадження нових 

підходів до управління охороною праці на підприємствах. 

      Новий стандарт ISO 45001:2018 - видатна світова подія для менеджменту й  для його 

окремого напряму — управління охороною праці,  офіційно опублікований 3 березня 

2018 року і  встановлює мінімальний набір вимог до належної практики безпечного 

виконання робіт для захисту працівників в  усіх країнах світу. Стандарт розроблений 

таким чином, щоб полегшити інтеграцію нових концепцій менеджменту в існуючу 

систему менеджменту організації. 

 За даними Міжнародної організації праці (МОП), в даний час налічується більше 

ніж 2,78 мільйона смертей на рік в результаті нещасних випадків або професійних 

захворювань. І це на додаток до 374 млн. несмертельних травм і захворювань. Крім 

величезного впливу на сім’ї та громади, це дуже впливає на вартість бізнесу. 

       ISO 45001:2018 «Менеджмент охорони здоров’я та безпеки праці – Вимоги та 

настанови щодо застосовування» є першим у світі міжнародним стандартом у сфері 

охорони здоров’я і безпеки праці. Його впровадження забезпечує організації основу для 

підвищення рівня професійної безпеки, зниження ризиків на робочих місцях, створення і 

підтримання безпечних умов праці.  

     Стандарт ISO 45001 є одним з найбільш очікуваних стандартів в світі, це перший 

міжнародний стандарт в галузі охорони праці, він пропонує єдиний і простий підхід для 

організацій, які бажають підвищити рівень виробничої безпеки, гігієни праці та знизити 

травматизм на робочому місці. Новий стандарт підходить також підприємствам, вже 

використовують добровільну систему менеджменту якості, що включає вимоги OHSAS 

18001. Він сфокусований на взаємодії між організацією і її бізнес-оточенням. В новому 

стандарті охорона праці розглядається не як окрема сфера, а як частина перспектив 

сталого розвитку всієї організації.  

     Очікується, що багато організацій зможуть створити ефективну систему менеджменту 

охорони здоров'я та безпеки праці на основі міжнародного стандарту ISO 45001:2018. За 

необхідності така система може отримати додаткове підтвердження у вигляді 

добровільної сертифікації. Організації, що впровадили систему менеджменту на основі 

ISO 45001, отримують велику кількість переваг. Стандарт передбачає впровадження 

ризик-орієнтованого підходу, постійне вдосконалення для відповідності внутрішньому 

клімату організації, а також облік і відповідність вимогам національного законодавства. 

Всі ці заходи покликані створити репутацію організації, як «безпечного місця роботи», 

що в кінцевому підсумку, сприяє досягненню стратегічних цілей організації.  

     Стандарт призначений для впровадження організаціями будь-якого розміру та сфери 

діяльності. Усі його вимоги добре інтегруються з процесами управління організацією.  

Слід зазначити, що усі стандарти системи управління мають однаковий зовнішній 

вигляд, що забезпечить більшу узгодженість між системами різних сфер управління. 

Також стандарт слідуватиме загальним підходам побудови систем менеджменту, які вже 

закладено в системи управління якістю та екологією. Така побудова  полегшує процес 

впровадження до інтегрованої системи управління на підприємстві вимог різних 

стандартів, зокрема таких, як ISO 9001, щодо систем управління якістю та ISO 14001 — 

щодо систем управління довкіллям, або ISO 22000, який встановлює вимоги до системи 

менеджменту. Слід зазначити, що  структура цих стандартів побудована за відомим 

циклом Шухарта-Демінга PDCA: «Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій». 
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     Які переваги для  бізнесу? 

ISO 45001:2018 дозволяє організації впровадити систему менеджменту охорони здоров’я 

та безпеки праці (СМОЗіБП). Це допоможе організації в управлінні своїми професійними 

ризиками, підвищення результативності СМОЗіБП за допомогою розробки і реалізації 

політики і цілей у сфері ОЗіБП. 

     Основні потенційні вигоди для підприємства від використання стандарту: 

 Скорочення випадків травматизму і професійних захворювань на робочих місцях. 

 Зниження кількості і тривалості лікарняних, плинності кадрів, що призведе до 

підвищення продуктивності праці. 

 Зниження кількості і вартості страхових виплат. 

 Створення культури здоров’я і безпеки, в результаті чого заохочується активна 

участь співробітників в їх власній системі менеджменту ОЗіБП. 

 Фокус на лідерство керівництва, а не просто управління СМОЗіБП забезпечить її 

очікувану результативність і постійне поліпшення. 

 Можливість виконання законодавчих та нормативно-правових вимог у сфері ОЗіБП. 

 Поліпшення репутації організації. 

 Зміцнення морального духу персоналу, поліпшення корпоративної культури. 

Одним з перших регіонів, бізнес-кола якого зацікавилися новим міжнародним 

стандартом у сфері безпеки та гігієни праці в Україні, стала Харківщина.  Впровадження 

ризик-орієнтованого підходу – це не лише виконання вимог законодавства ЄС щодо 

впровадження міжнародних стандартів з безпеки та гігієни праці. Це вимоги сучасного 

менеджменту на підприємствах, який спрямований на зменшення нещасних випадків та 

професійних захворювань, поліпшення умов праці та підвищення рівня безпеки 

промислового виробництва. Фактично в усіх країнах світу й міжнародних організаціях 

дослідження (аналіз) та оцінку ризиків для життя і здоров’я працівників розглядають як 

основний механізм профілактики виробничого травматизму та професійної 

захворюваності. Ефективне впровадження цього механізму у вітчизняну практику 

управління охороною праці можливе лише за наявності статистичних даних, що 

відображають реальний стан виробничого травматизму в Україні. Особливо це 

стосується використання кількісних методів оцінювання виробничого та професійного 

ризиків. 

       Запровадження системи управління професійною безпекою та здоров’ям за 

допомогою стандарту ISO 45001 дозволить працівникам відчути, що їхні потреби щодо 

професійної безпеки враховуються, знизить ризики виникнення нещасних випадків, 

аварій та аварійних ситуацій, тим самим скоротивши витрати організацій. Так само, як 

оновлені ISO 9001 та ISO 14001 у 2015 році надали узгоджені рішення з питань 

управління якістю та охорони навколишнього середовища на світовому ринку, ISO 45001  

допоможе реалізовувати рішення для підвищення безпеки працівників у всьому світі. 

Ключові особливості нового стандарту – введення ризик-орієнтованого підходу і, отже, 

максимально можливе запобігання нещасним випадкам. Це – потенціал для розвитку 

бізнесу і усунення можливих небезпек. Стандарт може докорінно змінити ситуацію з 

охороною праці шляхом впровадження найкращих світових практик в інтегровані 

системи управління підприємств. Все це позитивно впливатиме на створення 

корпоративної культури та іміджу організації. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ 

ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН 

 

Трансформація економічної системи України, змінивши основи господарювання, 

призвела до зміни місця і ролі держави й державної влади в економіці загалом та в 

окремих її галузевих і функціональних складових, а також до появи нових, 

нехарактерних радянському періоду розвитку вітчизняної економіки сфер прояву 

державної влади. До останніх слід віднести систему конкурентних відносин, що 

сформувалася останніми роками в економіці України, та яка через свою динамічність і 

відкритість до зовнішніх впливів підлягає перманентній видозміні. Якщо в першій 

половині 1990-х років роль держави у формуванні та розвитку конкурентних відносин 

була переважно прямою, втілюючись через конкурентні стратегії численних підприємств 

державної форми власності, а наприкінці 1990-х – початку 2000-х років – через засоби 

прямого (часто ручного) державного регулювання ринків, то сьогодні вона змістилася у 

переважно інституційну площину, передбачаючи опосередкований вплив держави на 

розвиток конкурентних відносин через формування умов та правил конкуренції. Рівність 

останніх є ознакою ефективного інституційного середовища розвитку конкуренції, тоді 

як нерівність – джерелом формування ринкової влади окремих суб’єктів господарювання 

та пов’язаного з цим скорочення виробничої, розподільчої і адаптивної ефективності 

національної економіки, втрат суспільного добробуту.   

Проблеми ефективності інституційного середовища конкуренції значною мірою є 

питанням балансу влад (державної, економічної, соціальної), що склався у відповідній 

економічній системі. При цьому лише державна влада в цій тріаді має набір формальних 

інструментів для реалізації детермінуючого впливу на конкурентні відносини через 

призму своєї легітимної здатності на створення інституційного середовища: прийняття 

нормативно-правових актів, створення регуляторних органів  тощо. Нестійкість 

державних інститутів до зовнішніх викликів призводить до того, що державне 

регулювання не завжди реалізується в інтересах суспільного блага, а навпаки – може 

стати інструментом максимізації ренти носіїв державної чи економічної, ринкової влади, 

посилюючи невизначеність впливу держави на систему конкурентних відносин. 

Державна влада для цього створює велику кількість нормативних актів та 

регуляторних органів, покликаних контролювати їх дотримання; економічна – систему 

обмінних пропорцій, контрактів, що їх закріплюють, прийнятих господарських практик 

тощо; соціальна – громадських інститутів впливу та протидії зловживанням владою з 

боку інших її носіїв. У своїй інститутотворчій діяльності різні види влади тісно 

переплітаються між собою.  

Результати збалансування влади відрізняються на різних етапах економічного 

розвитку, характеризуючись циклічністю. На етапі піднесення зазвичай домінує 

економічна влада чи влада ринку, виправдовуючись ефективністю саморегулівного 

механізму ринку, тоді як на етапах спаду неспроможність останнього результує 

суспільним визнанням потреби державного регулювання та посиленням впливовості 

інституту державної влади як закріпленого на організаційно-правовому рівні легітимного 

важеля детермінуючого впливу держави на діяльність множини економічних суб’єктів та 

систему взаємовідносин між ними. Описану залежність можна спостерігати в еволюції 

економічної думки.  

Зародження історичної економічної школи, марксизму, кейнсіанства, 

неоінституціоналізму, відомих схвальною оцінкою державного втручання в 

господарську діяльність, її корисного регуляторного впливу, припадає на низхідну, дно 
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або початок висхідної стадії економічного циклу Кондратьєва, тоді як розвиток 

класичної політичної економії, неокласики, інституціоналізму, монетаризму, які 

заперечують доцільність відповідного втручання, на завершальні етапи висхідної стадії 

чи пік.  Інституційна взаємодія між державою і ринком є досить складною. Вона вже не 

відповідає наївній концепції суспільного добробуту, а описується рядом альтернативних 

моделей, у числі яких моделі політичного торгу, регуляторного захоплення, дорожньої 

каси, бюрократії, що протиставляють пасивній ролі «нічного сторожа» активну роль 

апарату державної влади з максимізації політичної ренти. 

Залежно від балансу взаємного впливу державної та економічної влади та 

похідного від нього способу формування політичної ренти відповідні моделі можна 

поділити на дві групи. Перша передбачає жорстку конкуренцію суспільних груп за 

запровадження сприятливого для них інституційного середовища, оплачуючись тим 

вищими трансакційними витратами лобіювання, чим інтенсивнішою є конкуренція. 

Друга – симбіоз окремих суспільних груп, зазвичай носіїв економічної влади, з апаратом 

державної влади, що передбачає обмін політичної ренти на економічну, яка вилучається 

з третіх осіб унаслідок встановлення відповідного інституційного середовища на ринку, 

в галузі, економіці загалом. Очевидно, що в другому випадку інституційне забезпечення 

конкуренції є слабшим, ніж у першому, виявляючи залежність між діючою моделлю 

інституційної взаємодії держави і ринку та ефективністю впливу державної влади на 

розвиток конкурентних відносин. 

Основні напрями впливу інституту державної  влади на розвиток конкурентних 

відносин:  

1) формування та реалізація конкурентної політики держави;  

2) формування й експлуатація адміністративних  бар’єрів  для  потенційної  

конкуренції;   

3) формування  та реалізація  системи  державного  регулювання  ринків природної 

монополії –  за   кожним   з  них  досліджено  наявні  інституційні  практики  та  оцінено  

їх  відповідність  цілям  захисту  й  розвитку  конкуренції  в економіці України.  

Розглядаючи конкурентну політику держави як комплекс заходів, способів та 

інструментів держави, спрямованих на формування, розвиток та забезпечення 

функціонування ефективного конкурентного середовища, переглянуто існуючі підходи 

до її періодизації. Відхід від послідовного підходу до кумулятивного, який відображає не 

стільки критичну зміну завдань суб’єктів такої політики, скільки зміну акцентів щодо її 

реалізації у міру трансформації викликів для конкуренції, дав змогу виділити такі етапи 

розвитку конкурентної політики в Україні:  

1992 – 1999 рр. Демонополізація та формування конкурентного середовища у 

підприємницькій діяльності.  

2000 – 2013 рр. Підтримка та розвиток конкурентного середовища у 

підприємницькій діяльності.  

2014 р. – до т.ч. Розширення сфери дії конкурентної політики, зміщення її фокусу 

на протидію інституційному монополізму. 

Перебіг відповідних етапів ілюструє ефективність протидії підприємницькому 

монополізму в Україні при недостатній ефективності протидії інституційному. Частка 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

антиконкурентних дій органів державної влади сьогодні становить більше третини. При 

цьому найбільш небезпечними є ті порушення, що передбачають формування 

адміністративних бар’єрів для потенційної конкуренції. 

Реформування формальної складової інституційного середовища конкуренції в 

Україні потребує доповнення реформуванням неформальної, зокрема, шляхом 

інтенсифікації адвокатування конкуренції зусиллями численних бенефіціарів розвитку 

конкуренції, надання їм статусу суб’єктів адвокатування, що у своїй взаємодії 

забезпечуватимуть баланс інтересів і мультиплікативний приріст конкурентної культури 
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в суспільстві. В дисертації ця вимога покладена в основу авторського механізму 

адвокатування конкуренції у системі органів державної влади, що поєднує множину 

інструментів адвокатування, доступних різним його суб’єктам, доводячи результати 

дослідження до рівня конкретних пропозицій щодо покращання інституційного 

середовища конкуренції в Україні. 
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СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ШЛЯХУ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Трансформації в українському суспільстві взагалі та сільському господарстві 

зокрема,  поки що не створили передумов для подолання соціально-економічного 

занепаду українського села.  Головними проблемами в сільській місцевості залишаються 

безробіття та бідність. Відповідно до змін часу сільське господарство перестало бути 

основним видом діяльності на селі.  Аграрні реформи, які відбулись за роки 

незалежності не дали очікуваних результатів. Оскільки соціально-економічний розвиток 

села є ключовим елементом державної аграрної політики, яка в сучасній інтерпретації 

визначає його як сільський розвиток, то перспективи сільського розвитку  пов’язані з 

диверсифікацією сільської економіки, в тому числі й диверсифікацією 

сільськогосподарського виробництва. 

       Якщо узагальнити погляди економістів України щодо здійснення політики 

трансформацій відносин власності в сільському господарстві, то їх можна звести до 

визнання того, що такі трансформації, відповідають національній культурно-

господарській традиції, але водночас необхідно враховувати те, що матеріальні, 

економічні, організаційні та психологічні умови проведення перетворень в аграрному 

секторі України не були належно підготовлені, а це зробило свій  відбиток на  глибині й 

темпах їх проведення. На підтвердження їх доцільності вказують відомі економісти-

аграрники О. Онищенко, В. Юрчишин та ін. [1, с. 8-18]. Вони  розкривають переваги і 

типи селянсько-фермерських господарств, що виникли в результаті економічних 

трансформацій в аграрному секторі. Аграрна політика  повинна бути спрямована на 

максимальне використання нагромадженого раніше основного капіталу, тим самим, 

припинивши його руйнування і розкрадання та економічний механізм регулювання 

витрат сільгосптоваровиробників у напрямку забезпечення нормальних відтворювальних 

процесів у сільськогосподарському виробництві. Розвиток аграрного сектора економіки 

не можливий без вітчизняної промисловості, яка повинна забезпечити потреби 

сільськогосподарських товаровиробників у дешевій малогабаритній техніці. 

В умовах формування ринкових відносин на селі важливого значення набуває 

розвиток нових форм господарювання, який пов'язаний  із приватною власністю на 

землю та засоби виробництва. Виникає необхідність і ставиться завдання вивчити 
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проблематику організації і ефективного функціонування сільськогосподарських 

підприємств.                 

Методологія дослідження трансформування та ефективності функціонування 

сільськогосподарських підприємств поєднується з проблемою відсутності синтетичної 

теорії, що визначає закономірності економічної взаємодії, пояснює сутність 

трансформування сільськогосподарських підприємств.  

Розвиток нових форм господарювання на селі пов'язаний із приватною власністю на 

землю та засоби виробництва. На території сільських поселень функціонують нові 

агроформування: агрофірми, сільськогосподарські кооперативи, фермерські гос-

подарства, акціонерні товариства, асоціації кооперативів та фермерських господарств. Ці 

нові форми господарювання стали самостійними господарствами на базі сільських 

населених пунктів. Велике значення мають фермерські господарства, які в основному 

створювались на території малих сіл з метою забезпечення їх соціального розвитку та 

збереження. Отже, виникнення фермерських господарств має прямий зв'язок із 

соціальним розвитком сіл. Функціонування нових агроформувань розв'язує питання 

зайнятості населення. 

Практика показує, що організація фермерських господарств стримується 

труднощами об'єктивного і суб'єктивного характеру. Перші господарства виникли 

переважно стихійно. У більшості з них дуже слабка матеріально-технічна база. Крім 

того, майже всі обслуговуючі структури монополізовані державою, не достатньо 

розвинуте законодавство та існують деякі проблеми правового характеру. Самі фермери 

не мають ніякого практичного досвіду, а надійних гарантій на перспективу бракує. Як 

наслідок, виникає питання доцільності створення фермерських господарств. Проблеми 

фермерства перетворюються з суто економічних у соціально-політичні. Через їх 

вирішення відображається готовність суспільства іти шляхом радикальних реформ, 

спроможність держави проводити ефективну господарську політику. Фермери 

потребують підтримки державних органів, доброзичливого ставлення з боку 

односельців. 

Створення фермерських господарств повинно вирішувати завдання не лише 

особистого збагачення їх власників, а й задоволення певних суспільних інтересів. Це 

питання сьогодні поставлено дуже гостро. Економічна слабкість багатьох господарств не 

дозволяє поки що судити про їх переваги над іншими формами господарювання. Багато 

питань, що стосуються фермерства залишаються невирішеними. Вперше теоретичне 

обґрунтування ролі підприємницької діяльності та організації підприємств появились в 

працях фізіократів Р. Кантільона (1755р.) та А. Тюрго (1766 р.), які в своїх працях 

звертали увагу на готовності господарів у своїй діяльності приймати ризики та 

невизначеність [3]. 

Однією з ключових пролем аграрної реформи є створення ринку землі. Ринок 

землі сьогодні перебуває у зародковому стані. Інакше й бути не може в умовах 

мораторію на продаж землі  сільськогосподарського призначення. Якщо землю не 

включити у ринкові процеси, важко розраховувати на суттєве зростання рівня 

сільськогосподарського виробництва. Земля, як це є в усіх цивілізованих державах, має 

стати товаром. Але це не означає, що її  обовязково треба продавати. Мова, передусім, 

іде про розширення можливостей отримання кредиту під заставу землі, тобто про 

запровадження іпотечних відносин. 

Перехід сільського господарства до нових умов господарювання зумовлює 

необхідність розвитку кооперації в усіх сферах агровиробництва. Недостатній розвиток 

сільськогосподарської кооперації пов’язаний з економічною слабкістю дрібних 

власників, які є основною ланкою кооперативного руху; відсутністю грошових засобів 

для формування кооперативних структур; недостатня правова база. Основним напрямом 

регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації повинне бути формування 
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матеріально-технічної бази шляхом передачі в оренду, чи в оренду з правом викупу 

майнових комплексів. 

Отже, значну увагу слід приділити запровадженню сприятливої цінової політики 

в аграрному секторі економіки, основою якої є вільне ціноутворення у поєднанні з 

державним регулюванням, формуванню стимулюючого оподаткування, посиленню 

фінансово-кредитного забезпечення, в тому числі і на кредитній основі створення ринків 

сільськогосподарської продукції та матеріально-технічних ресурсів. Вимагає 

удосконалення існуюча система управління агропромисловим комплексом, зокрема, 

доцільно створити нові підходи в організації та методичному забезпеченні планово-

економічної роботи. 
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ЯК ЗАЛІЗНІ КОНТЕЙНЕРИ СПРИЯЛИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ?  

 
Хто реалізував цю ідею? 

1. Як працює перевезення контейнерів? 

2. Яка місткість перевезень? 

3. Які проблеми можуть виникнути під час перевезень? 

1 

Глобаліза́ція —процес 

всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та ун

іфікації. У ширшому розумінні — перетворення 

певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі. 

Великий крок у глобалізації перевезень продуктів зробив 

американський водій. 

Не кожен день водієві вантажівки вдається змінити світ. Але саме 

водій вантажівки Малком П. Маклін (Malcom Purcell McLean) 

зміг придумати концепцію глобальних контейнерних перевезень і 

реалізувати її на практиці в 1956 році. 

Ідея «контейнера» відвідала його в 1930-х роках, за часів великої депресії в Америці. 

Одного разу, приїхавши в морський порт на розвантаження, він добу простояв чекаючи 

своєї черги і спостерігав як пара десятків вантажників і матросів розвантажували одну за 

одною машини і по ланцюжку передавали коробки і пакунки на палубу корабля. 

Він за 7 мільйонів доларів він придбав судноплавну компанію Pan-Atlantic, представлену 

в усіх головних портах східного узбережжя. 

26 квітня 1956 судно Ideal X відплив з Ньюйорка. На судні були розміщені 58 

контейнерів встановлених на вершині палуби. Після прибуття контейнери були 
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перевантажені на вантажівки і ретельно проінспектовані комісією з чиновників і 

бізнесменів, які змогли на власні очі переконатися, що вантаж знаходяться в цілості. 

2 Малком Маклін подбав про стандартизацію контейнерів, справедливо вважаючи, що 

єдиний стандарт дасть додатковий поштовх розвитку галузі. Контейнерні перевезення 

обходилися на чверть дешевше і економили масу часу, і в порівнянні з традиційними 

перевезеннями забезпечували кращу збереженість вантажу, одночасно знижуючи 

страхові витрати. 

Малком запропонував комплексне рішення - він винайшов не тільки контейнер, але 

контейнеровоз-судно, автомобільно-контейнерний майданчик для перевезення 

контейнерів. 

Подія, яка в значно прискорило процес контейнеризації та наочно показало в світовому 

масштабі всі переваги контейнерних перевезень - війна у В'єтнамі. На початку війни 

поставки до В'єтнаму були в значній мірі дезорганізовані. Вантажі прибували дрібними 

партіями або навалом, що значно ускладнювало постачання військ. 

Малком Маклін, подолавши численні бюрократичні перепони, запропонував свої 

послуги з перевезення контейнерами. Тестова поставка 226 контейнерів, навантажених 

вибухівкою, показала, що тривалість циклу перевезення скоротилася на 500%, а 

ефективність трудових витрат зросла на 600%. 

3 Місткість перевезень. 

На сьогоднішній день найбільше судно MSC Oliver і вміщує 24 000  контейнерів 

промислового стандарту. Набагато більше ніж перший, який вміщував 

 
Для підтримання роботи судна потрібно максимум 20 людей. 

Що може поміститися в 6 метровий контейнер: 

 200 матрасів 

 2 машини 

 60 холодильників 

 486 799 яєць і тд 

4 

Шторм 

Високі хвилі можуть розламати довгі судна пополам. Контейрнери можуть випасти в 

океан, так у 1992 році по всьому океані плавали резинові качки. 

Пірати 

Люди використовують зручне положення своєї краіни захоплюючи танкери і 

пасажирські судна. 

Для боротьби з ними на судно наймають 4 людей охоронників. 

Це дивовижно як залізний контейнер зміг змінити світ. Всі на планеті можуть 

користуватися продукцією, яка коштує так само як в країні виробника. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ АГРАРНИХ 

ФОРМУВАНЬ 

 

Управлінський контроль є одною із основних функцій менеджменту, ціль якої 

кількісна і якісна оцінка праці та облік результатів роботи організації. Головними 

інструментами реалізації цієї функції є спостереження, перевірка всіх сторін діяльності, 

облік та аналіз. В загальній системі управління контроль виступає як елемент зворотного 

зв'язку. За результатами контролю проводиться корегування раніше прийнятих рішень, 

планів, норм і нормативів. Ефективно поставлений контроль має стратегічне 

спрямування, орієнтується на кінцеві результати, здійснюється своєчасно і достатньо є 

простим. Остання вимога особливо важлива в сучасних умовах, коли організація прагне 

будувати роботу на принципі довіри до людей, що веде до суттєвого скорочення 

контрольних функцій, які виконуються безпосередньо менеджерами. За таких умов 

контроль стає менш жорстким і більш економічним. 

Контроль виступає одним з головних інструментів розвитку організації. В 

менеджменті без контролю неможливий управлінський процес. Контроль - це 

обов'язкова функція менеджменту, є заключною стадією управлінського процесу і 

відіграє роль зв'язуючої ланки між керуючою і керованою системами. 

Існують декілька причин які обумовлюють необхідність управлінського 

контролю: 

по-перше - необхідність спостерігати за тим, чим працюючі зайняті, що і як вони 

роблять. Сукупний ефект навіть дрібних помилок може суттєво вплинути на зниження 

потенціалу діяльності організації; 

по-друге - постійні зміни в оточуючому середовищі з якими організація та їх 

менеджери стикаються, вимагає відповідного реагування. Зміни вимагають керування не 

тільки намічених планів, а навіть цілей організації. Добре організований контроль 

допомагає менеджерам своєчасно пристосовуватися до змін; 

по-третє - це постійно зростаюча складність роботи організацій, які займаються 

бізнесом, внаслідок росту їх розмірів і масштабів виробництва. Зі зростанням 

виробництва менеджери, які відповідальні за виконання всіх задач організації, не можуть 

персонально спостерігати за кожним видом діяльності, а також змінами умов на ринку і 

особисто вирішувати виникаючи проблеми. Тому їм необхідна формальна система 

контролю. 

Однією з найважливіших особливостей управлінського контролю за результатами 

є виділення центрів відповідальності, зокрема центрів витрат, доходів, прибутку та 

інвестицій, формування бюджетів для кожного центру відповідальності, організація 

обліку виконання бюджетних завдань та ідентифікація і аналіз причин відхилень. Однак 

систему управлінського контролю за результатами доволі складно використовувати в 

неприбуткових організаціях та для оцінювання роботи працівників допоміжних 

підрозділів (відділу кадрів, бухгалтерії тощо), результати роботи яких важко виразити 

кількісно.  

http://eurologistics.ru/articles/120495/
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Основними чинниками, які впливають на ефективне функціонування системи 

управлінського контролю, в умовах сьогодення є:  

- ставлення керівництва до внутрішнього контролю, тобто наскільки правильно 

розуміє керівництво роль внутрішнього контролю в управлінні організацією, наскільки 

воно покладається на інтуїцію і неринковий «досвід» ведення бізнесу; 

 - зовнішні умови функціонування підприємства, його розміри, організаційна 

структура, масштаби і види діяльності, кількість та регіональна неоднорідність 

(розгалуженість) місця розташування її відокремлених підрозділів, стратегічні 

установки, цілі і завдання, ступінь механізації і комп’ютеризації діяльності, ресурсне 

забезпечення; 

- рівень компетентності кадрового складу.  

З метою ефективного і успішного впровадження управлінського контролю на 

підприємствах України варто зосередити увагу на вирішені наступних проблем:  

1) вибір варіанту побудови системи управлінського контролю в залежності від 

розміру підприємства, галузі і сфери діяльності підприємства;  

2) визначення параметрів інформації, що надходитиме з інших організаційних 

рівнів, аналіз форми її вирішення, терміни надходження, визначення відповідальних за 

вчасне та правильне подання цієї інформації;  

3) підвищення кваліфікаційних вимог спеціалістів всіх рівнів;  

4) запровадження ефективного технічного функціонування системи 

управлінського контролю, що значно підвищить оперативність контролю завдяки 

мінімізації розриву в часі між збирання вхідної інформації та отриманням вихідних, 

опрацьованих даних, які необхідні для складання управлінської звітності та прийняття на 

її основі ефективних управлінських рішень. 

Менеджери розпочинають здійснювати функцію контролю з того моменту, коли 

вони визначили ціль і створили організацію. Без контролю починається хаос, і об’єднати 

діяльність працюючих стає неможливо. Зміна законів, технологій, умов конкуренції та 

інших зовнішніх факторів можуть перетворити реальні плани в недосяжні. Для 

своєчасного реагування на подібні зміни в організаціях повинен бути налагоджений і 

сформований ефективний управлінський контроль. Система управлінського контролю 

має сприяти підвищенню ефективності управлінської діяльності, позитивно впливати на 

результати роботи. Управлінський контроль у менеджменті підприємства необхідний для 

виявлення і вирішення проблем раніше, ніж вони нанесуть серйозну шкоду 

підприємству. Управлінський контроль не є разовою акцією. Це процес безперервний, 

він включає спостереження і регулювання різних видів діяльності підприємства з метою 

полегшення виконання управлінських завдань. Ефективний управлінський контроль 

створюється на основі його з’єднання з процесом стратегічного планування. Проте в 

процесі оцінки необхідно враховувати і незаплановані (випадкові) результати, які 

найчастіше забезпечуються ефективними оперативними рішеннями і характеризують 

результативність діяльності окремих підрозділів або працівників та їх уміння адекватно 

реагувати на непередбачені обставини. Початком управлінського контролю є оцінка 

результатів, а закінченням – аналіз чинників, які зумовили отримання таких результатів і 

розкриття причин відхилень фактичних показників від запланованих. 

 Таким чином, управлінський контроль є невід’ємною складовою менеджменту, 

без якої не може повноцінно та злагоджено функціонувати жодне підприємство. 
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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Різні зміни тектонічних підвалин Розвитку суспільства вимагають глибокого 

аналізу минулого, осмислення сьогодення з метою недопущення помилок і похибок у 

майбутньому, цінуючи при цьому людину і тому в глобалізованому сіті третього 

тисячоліття шанс на успіх перед Україною відкриває швидка адаптація економіки в 

умовах глобальних відносин. 

 Після президентської гонки команді переможця прийшлося робити вибір, або 

змиритися з тим, що національна економіка звалить під укіс під тиском негативних 

зовнішніх факторів, або постаратися утримати українські ринки, адже економіка України 

досягла критичної межі. 

 Тільки деякі факти, які спонукають до критичного аналізу результатів 

функціонування попереднього уряду, провокують панічні настрої в суспільстві: 

- величезна заборгованість держави; 

- падіння ВВП; 

- занадто сильний контроль з боку українського уряду; 

- криміналізація стосунків між державним апаратом і бізнесом; 

- відірваність від світової економіки; 

Згідно з останніми даними аналітичного дослідження світового банку при нинішніх 

темпах зростання економіки України, які ледь перевищили 3 % в рік для досягнення 

поточного рівня доходів Польщі нашій країні знадобиться близько 50 років, що 

наздогнати за рівнем доходів, Німеччину – 100 років. В нас такого часу немає! На 

скільки років ми ще можемо відкотитися назад? 

 Може бути, через пару десятків років ми опинимося в Євросоюзі, але вже зараз в 

Брюселі пояснюють нашому істеблішменту, що заробляти гроші і збирати податки треба 

там, де їх багато. 

 Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Президент України, 

Володимир Зеленський наголосив, що нам є що сказати світу, де він піднімав питання не 

лише безпеки, а й покращення інвестицій капіталу для розвитку економіки. Саме там 

прозвучала пропозиція іноземним інвесторам щодо надання «інвестиційних нянь» 

бізнесу, який інвестує в Україну 100 млн. доларів США. Про це йшлося і під час наради з 

керівником Кабміну. 

 Вже є перші кроки з реалізації цієї програми . Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 

повідомив, що вже створено інвестиційний атлас і отже підтримки інвестицій, яким 

працювати з іноземними та вітчизняними компаніями. 

 Сумніви щодо майбутнього України крають серце кожного громадянина. 

Сьогодні важко робити прогнози про те, що станеться з країною найближчим часом. Але, 

щоб жити далі, необхідно вірити, що кращі часи настануть, що війна закінчиться миром і 
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що нам, народові України, необхідно будувати нову державу, в якій би панував мир і 

звитяжна праця. 

 Потрібен новий курс на розбудову України. Щодо економічної складової  такого 

уряду, то необхідно критично оцінювати реальну ситуацію, адже українська економіка 

Олексія Гончарука поки так-сяк тримається на ентузіазмі місцевих підприємців. 

 Ще в далекі часи 16-й президент США Авраам Лінкольн пророче зазначив: 

«Можна весь час дурити деяких, можна деякий час дурити всіх, але не можна весь час 

дурити всіх». 

 
Схаб О. Ю. 

Науковий керівник: к.е.н. в.о. доц., Федик О. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В 

СФЕРІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Перехід на стандарти управління проектами вимагає певних змін в організації, 

прийняття проектного мислення, оволодіння додатковими технологічними знаннями і 

навичками управління проектами вимагає витрат часу, зусиль і грошей. У більшості 

організацій, впровадження стандартів управління проектами, відбувається еволюційним 

шляхом. 

Українська економіка і, у тому числі, її аграрний сектор намагається розвиватися 

в руслі світових економічних процесів. Однак, на сьогодні, сільське господарство 

України має низький технологічний рівень розвитку. Для нього характерним є низька 

продуктивність праці (у 1,3 рази нижче, ніж у Польщі та у 4,3, ніж у Франції), низька 

якість та висока собівартість продукції, низький рівень розвитку виробничої і 

транспортної інфраструктури у сільській місцевості. Питання про застосування в 

аграрному секторі передової методики управління - управління проектами - набуває 

вагомості та актуальності. 

За короткий період протікання ринкових процесів в Україні, проектне управління 

зробило певні кроки. Створені відділення і представництва PMІ і ІPMA, спеціалізовані 

кафедри з проектного менеджменту, окремі курси з управління проектами, 

консалтингові компанії проводять тренінги і семінари. Низка впроваджувальних, 

консалтингових, будівельних, ІТ-компаній вже використовують систему управління 

проектами. Конкурентне середовище сприяє усвідомленню керівників бізнесу і топ-

менеджерів компаній якісних переваг введення проектного управління. В той же час 

насичення ринку відповідними кадрами ще не настало - в Україні існує явний вагомий 

дефіцит керівників управління проектами [1]. 

Специфіка аграрного сектора характеризується: 

− багато в чому невисоким рівнем організації управління; 

− низькою забезпеченістю комп'ютерної техніки і практично відсутністю доступу до 

інформаційних ресурсів, в т. ч. до Інтернету сільських територій; 

− низькою інформаційною забезпеченістю і несвоєчасним отриманням інформації; 

− відтоком кваліфікованих кадрів з села; 

− відсутністю достатніх ресурсів у сільгосппідприємств для оплати послуг 

консалтингових організацій в області управління. 

Тому, при усій універсальності методології управління проектами для будь-яких 

секторів економіки, вона досі не торкнулася аграрного сектора. Цьому може сприяти 

організована допомога сільськогосподарським виробникам з боку держави (рис. 1). 

Як відомо, цілі проекту визначають з урахуванням співвідношення основних 

підсистем проектного управління таких, як управління часом, якістю, обсягами та 

витратами. Зважаючи на це, цілі проекту, як і його концепція, мають бути визначені 
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керівництвом аграрного підприємства. До функцій фахівців відділу управління 

проектами при обласній державній адміністрації включено лише перевірку відповідності 

проектних цілей стратегічним пріоритетам розвитку АПК на рівні держави. Після 

визначення цілей проекту та їх узгодженості зі стратегією розвитку АПК доцільно 

здійснити планування проекту з огляду на наявні ринки збуту продукції, з виробництвом 

якої пов’язаний майбутній проект і ризики, що можуть мати місце за його реалізації. 

В управління аграрним проектом важливо його правильно структурувати за 

роботами, щоб у дальшому не мати перевитрат на заробітну плату виконавцям 

проектних робіт. Тому важливо на цьому етапі одержати консультації у фахівців відділу 

управління проектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Спеціалісти з управління проектами 

управління агропромислового розвитку при 

обласній державній адміністрації 

- Визначення відповідності цілей проекту 

Стратегії розвитку АПК; 

- Консультації щодо ринків збуту; 

- Допомога у визначенні проектних робіт 

і закріпленні за ними виконавців; 

- Допомога в економічному 

обґрунтуванні проекту; 

- Контроль проекту. 

 Підприємство, що реалізує проект 

 

- Концепція проекту; 

- Цілі проекту; 

- Планування проекту; 

- Моніторинг проекту; 

- Управління додатковими 

підсистемами проекту (змінами, 

ризиками, людськими ресурсами, 

запасами); 

- Звітування. 

Рис. 1. Удосконалення моделі управління аграрними проектами 

 

Аграрний, як і будь-який інший проект, відбувається в мінливому середовищі, тому 

важливо відслідковувати зміни та вчасно реагувати на них. Відповідно до результатів 

моніторингу, керівництво аграрного проекту приймає управлінські рішення та управляє 

додатковими підсистемами проекту. 

Практичне впровадження напрямів, зафіксованих у стратегії розвитку АПК, 

залежить від ефективності та результативності кожного  проекту. Для цього необхідно 

контролювати на рівні управління аграрним розвитком результати реалізації проекту на 

основі встановленої системи звітування. Така зовнішня форма контролю забезпечить 

практичне досягнення цілей кожного окремого аграрного проекту, а відтак і стратегічних 

орієнтирів, задекларованих на державному рівні [2]. 

 Одним із шляхів ефективного впровадження системи управління проектами в 

АПК може стати розгалужена структура інформаційно-консультаційних служб АПК 

АГРАРНИЙ ПРОЕКТ 

Формування проектної цілі 

Стратегія розвитку АПК 
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(ІКС АПК), постачальником яких мають виступати місцеві, регіональні і районні ІКС 

АПК. ІКС роблять широкий спектр послуг з економічного, правового, технологічного, 

інформаційного консультування. На сучасному етапі можна перечислити організації 

України, які можна віднести до тих, що застосовують систему управління проектами та 

пропагують її для інших. Це Українська асоціація управління проектами "Укрнет” 

(Ukraіnіan Project Management Assocіatіon "UPMA”) - професійна Асоціація управління 

проектами, з 1993 року є членом Міжнародної асоціації управління проектами - ІPМA. 

Зусилля асоціації спрямовані на розвиток культури управління проектами з 

використанням сучасних методів і інформаційних систем, проведення міжнародної 

сертифікації професійних проектних менеджерів на базі системи ІPMA, надання 

консультаційних послуг, проведення навчальних курсів з управління проектами, видання 

книг, стандартів, навчальних посібників і т.д. 

Аналітичний центр "УкрАгроКонсалт” - діяльність, націлена на досягнення 

довгострокового стратегічного успіху на ринку консалтингу (інформаційних послуг) в 

аграрному секторі і харчовій промисловості України, Казахстану та інших країн СНД. 

Інформаційно-аналітичний сайт Аналітичне Агентство AGRІCULTURE 

створений в 2004 році як окремий Інтернет-проект Консалтингового Агентства ААА, 

призначений для широкого інформаційного обслуговування аграрного сектора, харчової 

і переробної промисловості України. Зусилля творців сайту і його команди спрямовані 

на надання всебічної інформаційно-аналітичної допомоги українським компаніям для 

успішної інтеграції у світовий економічний простір [3]. 

Разом з діючими напрямами роботи ІКС, вже сьогодні треба говорити про 

прийняття на озброєння ІКС АПК сучасних методів управління проектами, з метою їх 

адаптації до умов сільськогосподарських підприємств, про пошук прийнятних способів 

освоєння проектних практик, масштабну пропаганду і впровадження в регіони. 
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ АНАЛІЗУ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Стратегія – це план управління підприємством, спрямований на зміцнення його 

позицій, задоволення потреб споживачів та досягнення передбачених цілей. 

Стратегія підприємства передбачає вирішення таких завдань: визначення сфери 

діяльності підприємства і формування стратегічних напрямів; постановка стратегічних 

цілей і завдань для їх досягнення; формування стратегії для досягнення намічених цілей і 

результатів діяльності виробництва; реалізація стратегічного плану; оцінка результатів 

діяльності з можливим корегуванням стратегічного плану. 
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Щоб визначити стратегію, необхідно вивчити, проаналізувати внутрішній стан 

підприємства і зовнішні чинники. Вона складається із запланованих дій і поправок, якщо 

в них є потреба. 

Стратегічний аналіз підприємства – це процес визначення критично важливих 

ключових понять зовнішнього і внутрішнього середовищ, які можуть вплинути на 

здатність підприємства досягати своїх цілей як у коротко-, так і довготерміновій 

перспективі. 

У процесі стратегічного аналізу необхідно звернути увагу на логічний перехід від 

аналізу мікро- і макросередовища підприємства до розробки альтернатив і вибору з них 

оптимальної стратегії.  

Менеджери підприємства повинні мати чітке уявлення про роль мікро- і 

макросередовища підприємства для того, щоб правильно визначити його стратегічні 

перспективи, сформулювати цілі і завдання, виробити стратегію розвитку підприємства, 

націлену на посилення його позиції на ринку.  

Стратегічний аналіз має велике значення для оцінки результатів діяльності та 

зміни стратегічного плану підприємства або його реалізації, тобто для виконання п’ятого 

завдання стратегії. На цьому етапі стратегічного аналізу попередні чотири завдання 

переглядаються багато разів.  

Поява нових обставин змушує підприємство вносити корективи до стратегії 

розвитку: довготерміновий напрям розвитку може бути змінено, діяльність 

підприємства – переорієнтована, завдання управління і майбутня позиція підприємства – 

переглянуті. 

Впродовж діяльності підприємства постійно відбувається пошук шляхів більш 

успішного здійснення стратегії. Її реалізація починається з об’єднання різних рішень і 

дій керівництва щодо організації роботи окремих груп і кожного працівника 

персонально. Перегляд фінансування, зміна політики, реорганізація, вдосконалення 

системи заробітної плати, впровадження нових технологій у виробничий процес – усе це 

типові дії менеджерів, які дають змогу поліпшити стратегічну роботу. 

Практично кожне завдання стратегічного управління потребує постійного аналізу 

ситуації для прийняття рішень: чи продовжувати роботу в заданому напрямі, чи вносити 

зміни? В процесі стратегічного управління ніщо не є закінченим, і всі попередні дії 

коригуються залежно від трансформації навколишнього середовища або появи нових 

можливостей, здатних поліпшити стратегію. Стратегічне управління – процес, який 

перебуває в постійному русі змін обставин як усередині підприємства, так і поза ним, або 

все разом потребують відповідних коригувань стратегії.  

Для кожного підприємства та його підрозділів, кожної функції визначається певна 

роль у цій стратегії. Зробити стратегічний вибір за даними стратегічного аналізу – 

означає пов’язати бізнес-рішення з конкурентоспро-можними діями, виходячи при цьому 

з даних щодо всього підприємства. В цій єдності дій та підходів і полягає поточна 

стратегія підприємства. 

Основною метою стратегічного аналізу є формування множини альтернатив для 

прийняття стратегічних рішень, які забезпечать конкурентні переваги досліджуваного 

об’єкта та його прибутковість в довгостроковій перспективі з максимальним 

використанням потенціалу підприємства та змін у зовнішньому середовищі на свою 

користь. 

Об’єкти стратегічного аналізу визначаються відповідно до цілей, які ставить 

перед собою керівництво підприємства. Більшість дослідників до об’єктів стратегічного 

аналізу відносять: стратегічні господарські підрозділи (підрозділи диверсифікованої 

компанії), стратегічні зони господарювання (сегменти ринку), сектори бізнесу (напрями 

діяльності), окремі продукти (товари, послуги), фінанси, інвестиційні проекти. Інші ж 

об’єктом вважають лише підприємство загалом.  
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Стратегічний аналіз дає можливість з’ясувати, чи володіє підприємство 

внутрішніми ресурсами й засобами, щоб скористатися зовнішніми можливостями.  

Стратегічний аналіз являє собою методичну оцінку функціональних зон 

підприємства, призначену для виявлення його стратегічно сильних і слабких сторін. 

Перед проведенням такого аналізу потрібно враховувати, що ми маємо необмежену 

кількість інформації, яка неоднаково корисна для прийняття стратегічного рішення. 

Такими фільтрами вважаються місія, мета й стратегії підприємства. Стратегічний аналіз 

саме і є засобом для їхньої розробки, тому мова може йти про те, що перед початком 

стратегічного аналізу необхідно (крок перший) одержати приблизне формулювання місії 

й системи цілей діяльності підприємства. 

Аналіз зовнішнього середовища також виконується щодо мети діяльності 

підприємств. Це дозволяє дати оцінку стратегічному клімату, тобто оцінити можливості 

й загрози його функціонування. Таким чином, методологія стратегічного аналізу на 

першій стадії стратегічного управління включає розробку місії й мети, оцінку ресурсного 

потенціалу, інвестиційного клімату, позиції й конкурентної переваги діяльності 

підприємства. Друга стадія стратегічного управління складається з підготовки 

альтернативних стратегій, а також вибору й прийняття кращої мети. Третя стадія 

передбачає організаційні заходи щодо реалізації вибраної стратегії. 

Відзначимо, що стратегія – це програма, план, генеральний курс дій суб’єкта 

управління щодо досягнення ним стратегічних цілей у будь - якій сфері діяльності, це 

загальна концепція того, як досягаються головні цілі організації, розв’язуються 

проблеми, що постають перед нею, і розподіляються необхідні для цього обмежені 

ресурси. 

Визначення суті та змісту стратегії залежить від того, який підхід загального 

менеджменту лежить в основі стратегічного управління – цільовий, системний чи 

процесний.  

Основою розробки стратегій є чітко сформована система цілей, що включає місію, 

головні і робочі цілі діяльності підприємств. Стратегія функціонування включає три 

варіанти стратегії – лідерства в зниженні витрат, диференціації і фокусування.  

Цільова направленість кожної конкурентної стратегії, що розробляється 

підприємством, визначається орієнтованим визначенням конкретної цілі.  

Стратегія уточнюється в процесі розробки і особливо реалізації, наближуючись 

поступово до визначеної цілі. Кожній цілі відповідає певна стратегія. Яка є засобом її 

реалізації.  

Таким чином, формується пара: ціль – стратегія. Сукупність таких стратегій може 

утворювати систему стратегій підприємства або ієрархію стратегій.  

Системний підхід – це дослідження способів організації елементів системи в 

єдине ціле і взаємодія процесів функціонування системи, її підсистем і елементів.  

В межах системного підходу підприємство розглядається як взаємопов’язаний 

набір окремих елементів і компонентів, функціонування яких забезпечує досягнення 

загальної цілі. 
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3. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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ЛОГІСТИЧНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД У ТЗОВ «АГРО ЛВ ЛІМІТЕД» 
 

Господарство спеціалізується на виробництві елітних сертифікованих сортів 

картоплі та репродуктивного насіння. Це співробітництво дозволяє в короткі терміни 

впроваджувати новітні досягнення в галузі селекції. Потужна матеріально - технічна база 

забезпечує високу якість і результативність процесу виробництва. Зовнішньоекономічна 

діяльність вимагає від підприємства акцентування уваги на якості своєї продукції, адже 

посилена конкуренція міжнародного середовища при недостатніх показниках якості 

продукції витісняють такого виробника. Таким чином ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» ставить 

поняття якості на перше місце. Відтак підприємство має чимало зв’язків з міжнародними 

контрагентами. 

Господарство забезпечене імпортною ґрунтообробною, посадковою та 

збиральною технікою. Важливим аспектом функціонування автопарку підприємства є 

умови залучення техніки до виробництва та умови обслуговування машин.  ТзОВ «Агро 

ЛВ Лімітед» більшість використовуваної  сільськогосподарської техніки бере в лізинг на 

5000 мотогодин в офіційного представника в Україні ZEPPELIN, після чого 

дистриб’ютор забирає техніку назад. Обслуговування техніки відбувається центром 

обслуговування ZEPPELIN Ukraine та частково власною майстернею. Окрім того, 

контракт з представником передбачає обов’язкове навчання та сертифікацію штатних 

водіїв техніки, що дозволяє останнім безпечно та ефективно використовувати 

функціонал сільськогосподарських машин. Логістичну підсистему забезпечення 

виробництва СГ машинами зобразимо на рисунку 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Логістична підсистема забезпечення виробництва сільскогосподарською 

технікою та вантажним транспортом 

Співпраця з іноземними консультантами, професіоналізм і досвід власних кадрів 

забезпечують розробку систем захисту рослин від хвороб, шкідників і бур'янів та 

раціональне використання мінеральних добрив. Компанія закупляє насіння кожного року 

з Голандії, а також вирощує своє. Деякі партії насіння компанія продає. Спеціалізується 

на вирощуванні столової та чіпсової картоплі, де картопля на чіпси практично вся 

продається на внутрішньому ринку українським виробникам чіпсів.  
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«Агро ЛВ Лімітед» має в розпорядженні 42 тис. га. Механізація виробничих 

процесів підвищує продуктивність виробництва та значно скорочує кількість працівників 

-  їх на підприємстві 600.  Вирощують цукрові буряки, посівна площа яких становить 4,5 

тис. га, озиму та яру пшеницю, ячмінь, жито, ріпак, сою, кукурудзу. Завдяки 

домовленості із «Яблуневим даром», яка займається переробкою продукції на сік і 

концентрат, фірма вирощує моркву в розмірі 50 га. Площа посівів картоплі становить 

понад 1000 га. Врожайність від 40 т/га, на деяких ділянках до 60 т/га. Відтак «Агро ЛВ 

Лімітед» став лідером виробництва картоплі в Україні у сезоні – 2015.  

Постачання добрива відбувається за співпраці з багатьма постачальниками за 

гнучкою системою з орієнтацією на умови оплати та ціну. Закупівля техніки 

відбувається у світових лідерів: Grimme, Sator, Miedema, John Deere тощо. Лінії доробки, 

калібрування — Grimme. У розпорядження підприємства - сховище під картоплю 

насипом на 28 тис. тонн, для моркви — невелика камера (500 т). Вивіз картоплі 

проводиться оптовиками самостійно, або ж з участю підприємства — все відповідно до 

домовленостей.  

Відділ логістики проводить контроль за логістичним ланцюгом на стадіях від 

перевезення врожаю з поля на склад, зі складу до передачі покупцеві. Відділ займається 

контролем використання палива, GPS-контролем руху сільськогосподарської техніки та 

техніки, що спеціалізується на перевезеннях. У підпорядкуванні складська логістика.  

Чимало процесів на виробництві комп’ютеризовано. Зокрема доступ до 

інформації про зважування машин із товаром має не лише оперативний і комерційний 

відділ, а й бухгалтерія. З метою підтримання місцевих і польових доріг у належному 

стані створено власний підрозділ дорожньої служби.  

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється опосередковано, компанія не 

орієнтується на продажі на оптових ринках і через мережі супермаркетів. Вона 

співпрацює з переробними компаніями та представниками оптової торгівлі, які 

проводять реалізацію товару на внутрішніх ринках та закордон. Таким чином 

підприємство проводить збут продукції напряму та через посередника оптової торгівлі.  

Ланцюг збуту зобразимо на рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Логістика збуту «Агро ЛВ Лімітед» 

Більшість сільськогосподарської продукції підприємство продає закордон; окремі 

партії продукції, які не отримали обов’язкових показників якості продаються всередині 

країни. Частина продуктового портфелю реалізовується відповідно попередніх 

домовленостей українським заводам з переробки конкретної сільськогосподарської 
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продукції. Для наочного зображення масштабів продажу продукції всередині країни та 

закордон, нанесемо показники на діаграму (рис. 3) 

 
 

Рисунок 3 Структура продажів продукції відповідно до місця реалізації 

 Із діаграми видно, що таку продукцію як картоплю на чіпси, моркву, ріпак та 

цукровий буряк підприємство реалізує всередині країни. ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» має 

контракти на виробництво відповідної продукції та подальшу її реалізацію переробним 

підприємствам (Радехівський цукровий завод, завод з виробництва соків «Яблуневий 

дар», українські виробники чіпсів та заводи з переробки ріпаку). Картоплю, озиму 

пшеницю, озимий ячмінь підприємство реалізує закордон (більше 90%). Решта продукції 

не може бути реалізована закордон через брак необхідних характеристик, тому 

реалізується відповідно подальших домовленостей всередині країни.  

 Реалізація продукції відбувається з використанням послуг експедиторів та з 

використанням залізничного транспорту. За допомогою вантажних вагонів продукція 

прибуває в порти (Одеський, Ізмаїльський, «Чорноморськ» тощо), а далі представник 

оптової торгівлі збуває продукцію закордон, при чому документально експортер 

продукції «Агро ЛВ Лімітед».  

В ході дослідження нами було запропоновано такі складові покращення 

логістичної діяльності підприємства, що при їх імплементації скоротять витрати на 

логістику, а тому будуть інструментом підвищення конкурентоспроможності продукції 

даного підприємства:  

1.  Коректування використання конкретних видів транспортних засобів в окремих 

виробничих ситуаціях;  

2. Застосування принципу «Точно у термін»;  

3. Максимізація використання принципів маркетингу в логістиці; 

4. Оптимізація системи збуту продукції через скорочення використання 

експедиторів та посередників у продажах та максимізацію використання своїх 

працівників до виконання вищевказаних операцій продажу, перевезення, 

контролю тощо;  

5. Впровадження інтегрованої ІС з функціонування автоматизованої бази даних 

логістики.  
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ВПЛИВ ДІЛОВИХ КУЛЬТУР НА СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ 

ПАРТНЕРАМИ 

 

У 1960 р. відомий американський дослідник М. Мак-Лухан (М.Мс. Luhan) вперше 

вжив вираз "всесвітнє село", говорячи, що у світі дедалі більше нівелюються кордони 

між країнами. Наша сучасність відрізняється від попередніх епох тим, що виникла і 

розвивається як світова бізнес-система, в якій тісно переплітаються процеси виробництва 

і торгівлі товарами та послугами різних країн. Активізується зовнішньоекономічна 

діяльність, розширюються торгівельні та інші зв'язки, створюються й активно працюють 

спільні підприємства. 

Останнім часом досить популярною стає професія менеджера 

зовнішньоекономічної діяльності. Вона пов'язана із здійсненням зовнішньоекономічних 

операцій як в Україні, так і за її межами. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності 

повинні: 

• формувати політику, стратегію та тактику зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, політику ціноутворення на зовнішньому та внутрішньому ринках; 

• формулювати стратегічні й оперативні цілі і знаходити оптимальні шляхи їх 

досягнення; 

• аналізувати, оцінювати та прогнозувати ефективну виробничу, збутову та 

рекламну діяльність організації на зовнішньому ринку, здійснювати маркетинг 

зовнішньоекономічної діяльності; 

• реалізовувати фінансові програми, впроваджувати інвестиційні проекти спільно 

із зарубіжними партнерами та залучати інвестиції в українську економіку. 

Аналіз свідчить, що в Україні багато вигідних зовнішньоекономічних проектів 

залишилися нереалізованими через помилки у виборі виду міжнародного бізнесу, 

недооцінку різноманітних форм регулювання зовнішньоекономічної діяльності в країні, 

нечіткий розподіл функціональних обов'язків між працівниками та ін. Однією з 

найсуттєвіших причин провалу цих проектів є відсутність у наших менеджерів знань та 

вмінь про те, як встановлювати контакти, враховувати національні та психологічні 

особливості іноземних партнерів, дотримуватися ефективної тактики ведення 

переговорів, індивідуальної бесіди, презентації тощо. В епоху глобалізації завдяки 

широкій доступності певних товарів та ідей локальні культури змінюються і кордони 

між ними стають прозорішими. Завдяки розвитку транспортних засобів, економічних 

зв'язків та засобів комунікації відбувається процес інтеграції окремих етнічних культур в 

єдину світову культуру, тобто процес глобалізації культури. При цьому культура 

розглядається як сукупність ціннісних орієнтацій й поведінкових стереотипів, прийнятих 

у конкретній країні або групі країн і засвоєних більшістю. У міжкультурній комунікації 

вона виявляється у розширенні культурних контактів, запозиченні культурних цінностей 

та міграції людей з однієї культури в іншу. З огляду на це Організація Об'єднаних Націй, 

зокрема, проголосила 2001 рік Роком діалогу між культурами . 

Кожний народ має свою національну культуру. її неповторність та оригінальність 

виявляються як в духовній (мова, література, музика, живопис, релігія), так і в 
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матеріальній (особливості економічного укладу, ведення господарства, виробництва 

тощо) сферах життя та діяльності. Культурні, психологічні, національні особливості 

народу не можуть не позначатись на його діловій культурі, не можуть не впливати на 

культуру спілкування та взаємодії. Відмінності культур можуть бути досить істотними і 

стосуватися мови, правил етикету, стереотипів поведінки, використання певних засобів 

спілкування. Взаємодія з іноземними партнерами — це завжди зіткнення різних 

національних культур. Саме через неусвідомлення цього при контактах представників 

різних країн відбуваються непорозуміння, а іноді й конфлікти. Наприкінці 70-х років 

делегація Радянського Союзу перебувала в Індії з візитом і була запрошена на вечерю до 

одного бізнесмена. Коли радянські гості зайшли до нього в будинок, то побачили 

розвішані господарем під стелею численні свастики. Керівник делегації (ветеран Великої 

Вітчизняної війни) відразу виявив протест, причому зробив це в досить емоційній формі. 

У відповідь господар пояснив, що на Сході свастика із сивої давнини вважається 

символом щастя та благополуччя. Саме тому він і розвісив ці символи, бажаючи щастя 

та благополуччя гостям. Конфліктна ситуація виникла через нерозуміння історії та 

культури іншого народу. 

Тим, хто працює у бізнесі і має бажання поширити свою діяльність в іншій країні, 

треба пам'ятати, що для досягнення успіху немає іншого шляху як вивчення мови, 

культури та історії народу цієї країни. Ті, хто недооцінюють це, можуть зазнати значних 

збитків, у тому числі й матеріальних, як це сталося з однією відомою британською 

компанією. Вона відкрила свої філії у трьох інших країнах і витратила на це 10 млн. 

фунтів стерлінгів. Але через кілька років тільки одна із щойно відкритих філій завдала 

компанії збитків на суму майже в 100 млн. фунтів стерлінгів. Річ у тім, що компанія не 

врахувала історичних та культурних особливостей місцевого народу і використала тут 

той самий підхід до реалізації товару, який добре сприймався в Англії, проте у цій країні 

не був сприйнятий. 

Менеджеру слід виходити з того, що на процес укладання будь-якої міжнародної 

угоди обов'язково вплинуть національні культури країни походження та країни 

призначення товару. Так, наприклад, при просуванні російської моделі автомобіля 

"Жигули" на Захід довелось змінити назву на "Лада", бо французькою мовою перше 

слово звучить як "альфонс". "Дженерал Моторе" змінила назву своєї моделі "Нова" при 

експорті в іспаномовні країни, тому що іспанською це звучить як "не працює". 

Прикладом гнучкого пристосування до культурних традицій інших країн є історія із 

зображенням тигра — знаменитої емблеми фірми "Екссон". У деяких країнах для того, 

щоб він не виглядав агресивним, тигру зробили м'якіші форми, довгі вії і надали вигляду 

іграшки. Увага до культурних коренів та національних особливостей людей в інших 

країнах дасть менеджеру змогу передбачати та чітко уявляти, як вони реагуватимуть на 

наші пропозиції. Практичне знання базових рис культур інших народів (як і своєї 

власної) дасть розуміння того, як долати певні бар'єри у спілкуванні з представниками 

інших країн. Це вкрай важливо насамперед для тих організацій, які розпочинають 

зовнішньоекономічну діяльність. 

Поняття "культура" у контексті взаємин з іноземцями визначається як стійка 

сукупність ціннісних орієнтирів і поведінкових стереотипів, прийнятих у конкретній 

країні та засвоєних особистістю. Сукупність різноманітних форм взаємин та спілкування 

між людьми і групами, що належать до різних культур називають міжкультурною 

комунікацією. У процесі міжкультурної комунікації сторонам, які взаємодіють, 

доводиться стикатися з необхідністю осмислення іншої культури, яка має свої 

особливості. Сама установка на осмислення іншої культури принципово відрізняється 

від осмислення тих чи інших явищ своєї власної культури. Тут неможливими будуть 

спроби використати нормативно-ціннісну систему своєї культури, бо це призведе до 

негативних наслідків. І, навпаки, спроба осмислити чужу культуру характерними для неї 

способами теж принесе ті самі неправильні результати . 
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На ділові відносини на міжнародному рівні накладають відбиток дві основні 

культури — Заходу та Сходу. Основою західної соціокультурної системи є принципова 

автономія сімейних домогосподарств, наявність яких сприяє формуванню соціально-

економічної самостійності, повноцінного громадянського статусу та особистої гідності 

господаря-власника. Це привело Захід до перемоги принципів раціоналізму та 

індивідуалізму, утилітаризму та меркантильності, буржуазних відносин і 

парламентаризму, затвердження основних цінностей західної цивілізації: свободи, 

рівності, братерства, а також закону (права) та приватної власності. Східний шлях 

становлення цивілізації і розвитку визначається незмінним підвищенням ролі 

надобщинних органів влади та управління у всіх сферах життєдіяльності. Це було 

пов'язано з необхідністю організації колективної праці великих мас людей (виконання 

іригаційно-меліоративних робіт, побудова терас на схилах гір, зведення пірамід тощо). 

Держава тут залишає за собою лише загальний контроль над політичним, економічним, 

релігійно-культурним життям. Представники легалізованого приватного сектора 

перебувають майже в безправному становищі щодо всесильної бюрократії. Тому західна 

культура концентрується на індивідуальності, ставить особистість в основу всього, 

підкреслює активне ставлення людини до всього, культивує раціоналізм, прагматизм, а 

східна культура в основу ставить відмову від особистості на користь певному абсолюту, 

культивує колективізм, інтуїтивне пізнання світу, увагу до медитації, самовпливу. 

Європейські держави будувалися "знизу", азіатські — "зверху". В Європі соціальне 

становище людини визначалося її статусом як члена суспільства, в Азії — належністю до 

сім'ї, касти, клану. В Європі цінувалася свобода, в Азії — залежність, вміння підкорятися 

іншому; в Європі цінувалися такі якості людини, як мобільність та здатність до змін, в 

Азії — стійкість та прихильність традиціям. Мабуть, ці культурно-історичні корені 

пояснюють багато в чому ті відмінності, які становлять основу західної та східної 

культур. Водночас, не зважаючи на всі політичні, національні і культурні відмінності та 

суперечності, людство фактично живе спільним життям, його окремі частини тісно 

взаємодіють між собою, Захід та Схід перебувають у безперервному та тісному 

спілкуванні. 

Якщо говорять про ділову культуру, то мають на увазі, що це набір 

загальнолюдських, загальногуманітарних базових цінностей і морально-етичних норм як 

фундамент взаєморозуміння і взаємодії представників різних націй, як основа для 

встановлення ділових контактів. Тобто під діловою культурою розуміємо цінності та 

норми, що регулюють поведінку і діяльність людей у процесі виробництва та обміну під 

час переговорів та укладення угод на міжнародному рівні. І саме із загальнолюдських 

цінностей і морально-етичних норм слід насамперед виходити, спілкуючись з 

іноземцями. Проте ділова культура кожної нації має свої специфічні характеристики, 

пов'язані з певними психологічними та культурними особливостями, що випливають з її 

історії та розвитку. У будь-якій діловій культурі головний єднальний елемент управління 

розглядаються комунікації. Проте англійські менеджери тільки в 60 % випадків віддають 

пріоритет комунікаціям, американські — в 73 %, а японські — у 86 %. Саме японці 

вважають, що розміщення працівників одного підрозділу в різних приміщеннях заважає 

ефективному в реальному часі обміну інформацією між працівниками, а отже, негативно 

позначається на ефективності управління. 

Найвідоміші менеджери світу виходять з того, що розвиток і вивчення ділових 

культур стане одним із ключових аспектів конкурентоспроможності в майбутньому. 

Менеджери, які вміють розуміти, цінувати й ефективно мотивувати колег, що належать 

до різних культур, стануть найціннішим ресурсом у майбутньому. 
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СУТНІСТЬ КРОСКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРИ 

В КРОСКУЛЬТУРНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Національна ділова культура суттєво впливає на різні аспекти життєдіяльності 

організації - на підходи до керівництва і ставлення до влади, стиль ведення переговорів, 

сприйняття та виконання законів, планування, форми і методи здійснення контролю, 

особисті та групові стосунки людей. Велика кількість існуючих в різних країнах 

національних ділових культур, зростаюча відкритість ринків, глобалізаційні тенденції в 

світовій економіці викликають необхідність різноаспектного дослідження та урахування 

в практичній діяльності кроскультурної специфіки ведення бізнесу. 

Знання систем цінностей, поведінкових моделей і стереотипів, розуміння 

національних та інтернаціональних особливостей поведінки людей в різних країнах 

суттєво підвищують ефективність управління, дають можливість досягти 

взаєморозуміння під час ділових зустрічей та переговорів, вирішити конфліктні ситуації 

та запобігти виникненню нових. Саме тому управління фірмою, яке відбувається на межі 

двох і більше різних культур, викликає значний інтерес і серед науковців, і серед 

практиків та виділяється сьогодні в окрему галузь міжнародного менеджменту - 

кроскультурний менеджмент. 

Кроскультурний менеджмент - це управління відносинами, що виникають на межі 

національних і організаційних культур, дослідження причин міжкультурних конфліктів 

та їх нейтралізація, з'ясування і використання при управлінні організацією 

закономірностей поведінки, властивих національній діловій культурі. 

Ефективний кроскультурний менеджмент означає спільне з представниками 

інших культур ведення бізнесу, засноване на визнанні та повазі кроскультурних 

відмінностей та формуванні спільної корпоративної системи цінностей, які б 

сприймались і визнавались кожним членом багатонаціонального колективу. Мова йде 

про формування специфічної корпоративної культури, яка б виникала та базі 

національних ділових культур, гармонійно поєднувала в собі окремі аспекти культури 

кожної нації, але не повторювала повністю жодної з них. 

Під національною культурою ми розуміємо стійку сукупність цінностей, 

переконань, норм, традицій та стереотипів, прийнятих в даній країні і засвоєних 

особистістю. 

Герт Хофстеде, один із найавторитетніших фахівців в галузі кроскультурного 

менеджменту, охарактеризував культуру як процес колективного програмування розуму, 

який відрізняє членів однієї групи людей від іншої. Основним елементом у цьому 

процесі є система цінностей, яка є своєрідним "хребтом" культури. "Джерела 

програмування розуму кожної людини створюються соціальним середовищем, в якому 
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вона виховується та набуває життєвого досвіду. Це програмування розпочинається в 

сім'ї, продовжується на вулиці, в школі, компанії друзів, на роботі.", - говорить 

Хофстеде. 

Культура - багатоаспектне явище. Вона має декілька рівнів і обумовлює 

психологію, свідомість і поведінку людини. 

Культуру можна поділити на три рівні: кумулятивний (накопичування всіх 

цінностей та досвіду), побутовий рівень (конкретне використання людьми результатів 

наукових та інших досягнень думки) та трансляційний рівень, що забезпечує взаємне 

проникнення попередніх двох рівнів. 

Також можна поділити культуру на субстанційний рівень (ядро — норми 

культури, релігія, право) та функціональний (динамічніший, що забезпечує 

функціонування культури — табу, звички людини). 

Культурна обумовленість досягається через вплив культури на людину на різних 

рівнях: сім'ї, соціальної групи, географічного регіону, професійного та національного 

оточення. Результатом впливу є формування національного характеру та менталітету, які 

визначають специфічність систем організації та управління бізнесом в тій чи іншій 

країні. 

Культура - системна, різнопланова категорія, яка включає в себе економічну, 

правову, політичну, ділову та інші види (підсистеми) культури. Предметом 

кроскультурного та міжнародного менеджменту є передусім ділова культура. 

Ділова культура - це система формальних та неформальних правил і норм 

поведінки, звичаїв, традицій, індивідуальних та групових інтересів, особливостей 

поведінки працівників, стилю керівництва. в організаційних структурах різних рівнів. 

Національна ділова культура включає норми та традиції ділової етики, нормативи й 

правила ділового етикету і протоколу. Вона завжди відображає норми, цінності та 

правила, властиві даній національній культурі. 

Національна ділова та корпоративна культури тісно взаємодіють між собою. 

Культурні відмінності виявляються в усіх сферах організаційної діяльності, тому 

менеджери повинні так розробити тактику ведення справ і власної поведінки, щоб через 

повагу, розуміння та урахування культурних особливостей місцевого населення досягти 

успіху в кожній країні, а ділове спілкування було взаємовигідним. Адже люди, які 

належать до різних культур, можуть працювати в одній організації, мати спільну кінцеву 

мету, але різні погляди на способи, методи і взаємодію в ході її досягнення. Тому 

поведінка одних здається неправильною, нераціональною іншим. І завдання 

міжнародних менеджерів полягає саме в тому, щоб сприяти успішному спілкуванню: 

визначати пріоритети, раціональні підходи, керувати поведінкою працівників і 

спрямовувати її відповідно до основних принципів міжнародного співробітництва. 

Менеджери повинні забезпечити чітку взаємодію всіх структурних підрозділів, філій, 

людей в кожній робочій групі і між ними, налагодити взаємодію із зовнішніми 

організаціями, інфраструктурою. Крім того, вони мають сприяти виконанню планів не 

тільки в рамках окремо взятих ринків, а й в глобальному економічному просторі. В 

умовах взаємодії, взаємопроникнення різних ринків менеджмент має бути чутливим до 

зіткнення, взаємодії і взаємопроникнення різних культур. 

З розширенням міжнародної діяльності та впливу на зарубіжних ринках в різних 

сферах діяльності компанії суттєво зростає кількість нових клієнтів і партнерів. 

Нагальними стають два завдання: 

1. Зрозуміти культурні відмінності між "нами" і "ними" та форми їх прояву. 

2. Виявити подібні риси між культурами і намагатись використовувати їх для досягнення 

власного успіху. 

Отже, зрозуміло, що успіх на нових ринках багато в чому залежить від культурної 

пристосованості фірми, її працівників: терпимості, гнучкості, уміння цінувати 
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переконання інших. Якщо цього дотримуватись, то очевидно, що успішні ідеї можуть 

бути застосовані до міжнародної практики і будуть ефективнішими. 

Як відомо, перші дослідження взаємодії національних ділових культур базувалися 

на індивідуальних спостереженнях та досвіді бізнесменів-практиків і консультантів з 

міжнародних питань і часто формулювалися у вигляді правил ведення міжнародного 

бізнесу: 

1. Поганих культур не буває! Бувають просто різні культури. 

2. У міжнародному бізнесі продавець (експортер) повинен підлаштовуватися під 

культуру та традиції покупця (імпортера). 

3. Приїжджі, гості повинні пристосовуватися до місцевої культури, традицій та звичаїв. 

4. Не можна протиставляти і порівнювати місцеву культуру та культуру власної країни. 

5. Не можна засуджувати іншу культуру, глузувати з її проявів. 

6. Ніколи не слід припиняти спостерігати і навчатися. 

7. Необхідно бути максимально терплячим з партнером і терпимим до нього. 

С. Робінсон виділяє три основні підходи до визначення ролі культурного фактора 

в міжнародному бізнесі і відповідно до них концептуальні напрями кроскультурних 

досліджень: 

1. Універсалістський підхід - базується на тому, що всі люди більш-менш 

однакові, базові процеси спільні для всіх. Культура визначає тільки те, як вони 

проявляться, якої наберуть форми. Тому всі культури також в своїй основі однакові і не 

можуть суттєво впливати на ефективність ведення бізнесу. Універсалістський підхід 

акцентує увагу на спільних, подібних рисах управлінської діяльності в різних країнах. 

2. Економіко-кластерний підхід - визнає відмінності національних культур, але не 

визнає важливості їх урахування при веденні міжнародного бізнесу. Пояснює наявність 

спільних рис та відмінностей в національних системах менеджменту досягнутим рівнем 

економічного розвитку. Вважається, що менеджери міжнародних компаній повинні 

аналізувати в першу чергу економічні, а не культурні особливості ведення бізнесу в 

різних країнах. 

3. Культурно-кластерний підхід - базується на визнанні багатогранного впливу 

національної культури на менеджмент і бізнес, необхідності урахування цього впливу і 

використання переваг міжкультурної взаємодії для підвищення ефективності 

міжнародної діяльності компанії. 

Всі ці підходи збагачують наше розуміння процесів управління в кроскультурному 

контексті. 
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МИТО ЯК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ  УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІКОЮ 

CŁO JAKO FINANSOWO-EKONOMICZNY INSTRUMENT ZARZĄDZANIA 

GOSPODARKĄ 

 

Wśród wszystkich instrumentów państwowej polityki ekonomicznej cło zajmuje szególne 

miejsce i odgrywa odcuwalną rolę, co dobrze widać na przykładzie formowania zewnętrznej 

polityki ekonomicznej, co dla Ukrainy ma wielkie znaczenie, po-pierwsze – ze względu na jej 

o0gromny agrarny potencjał, po-drugie – ze względu na tao, że w ciągu ostatnich lat 30-40% 

przyływów walutowych od exportu ukraińskiej produkcji stanowią przypływy od exportu 

produkcji pochodzenia rolniczego. 

 Na dziś gospodarka agrarna Ukrainy jest potężnym drajwerem rozwoju całej gospodarki 

narodowej kraju, świafectwem czego jest odczuwalny przelew kapitału z inych branży w sferę 

agrarną, ponieważ inwestorzy, tak rodzime jak i zagrtaniczne,  odczuli smak „szybkich 

pieniędzy” akurat w tej sferze. 

Gospodarki krajowe mogą wiele zyskiwać, dzięki międzynarodowej wymianie 

handlowej. Podstawy teorii kosztów komparatywnych informują nas, że korzyści te są możliwe 

do osiągnięcia przy swobodnej wymianie handlowej, czyli w warunkach wolnego handlu. 

Jednak w rzeczywistości władze nakładają różnego rodzaju bariery na handel zagraniczny. 

Klasycznym instrumentem polityki państwa w sferze handlu międzynarodowego jest cło. 

Zatem cło stanowi opłatę, którą importer lub eksporter musi dokonać na rzecz budżetu państwa 

przy dokonaniu transakcji zagranicznej [4, s.443]. Otóż, cło, najprostsze narzędzie polityki 

celnej, jest podatkiem nakładanym na importowane dobro. Wymierzane jest od wartości, ale 

także ilości lub masy netto pozycji towarowej według stawki określonej w taryfie celnej. 

Występują nie tylko cła importowe: istnieją państwa pobierające cło zarówno w razie importu, 

jak i eksportu lub tranzytu towarów przez swoje terytorium. Cło jest świadczeniem 

nieodpłatnym, bezzwrotnym i ogólnym. Pobierane jest w formie pieniężnej. Obowiązkowy 

charakter ceł oznacza, iż jeżeli przepisy prawne nie przewidują inaczej, to osoby przywożące 

lub wywożące towary z obszaru celnego mają obowiązek jego uiszczenia według zasad 

przewidzianych prawem. Cła specyficzne są nakładane jako stała opłata za każdą jednostkę 

importowanego dobra(np. 3 dolary na baryłkę ropy naftowej) Cło ad valorem to podatek 

nakładany jako procent od wartości importowanego dobra ( np. podatek 25% na ciężarówki 

importowane do Stanów Zjednoczonych ). W obu przypadkach skutkiem jest podniesienie 

kosztu dostarczenia towaru do kraju [5, s.270-271]. 

Cło jest instrumentem pośredniego oddziaływania państwa na strukturę eksportu i 

importu. Jest to przy tym instrument szczególnie popularny na etapie przejściowym, pomiędzy 

gospodarką nakazową a gospodarką rynkową. Państwo, posługujące się nakazami i zakazami w 

handlu zagranicznym, używa bowiem ceł jako rozwiązań drugorzędnych w realizacji swojej 

polityki gospodarczej, podobnie zresztą jak państwa z rozwiniętą gospodarką rynkową, w 

których cła służą przede wszystkim dla ochrony własnej produkcji i równowagi rynkowej. 

Dlatego właśnie wiele krajów zachodnich stosuje cło jako formę ochrony i stymulacji własnej 

gospodarki [2]. 

Cło jest pobierane w celu zwiększenia wpływów do budżetu państwa, a także ma za 

zadanie chronienie rynku wewnętrznego oraz rodzimych producentów przed towarami, które są 

produkowane za granicą. W tym przypadku cło jest podstawowym narzędziem protekcjonizmu 

gospodarczego. Kolejnym celem wykorzystywania cła jest wywieranie nacisku na partnera 

handlowego w kwestii zmiany zasad wymiany handlowej. Obecnie występują trzy typy ceł: 

importowe, eksportowe, tranzytowe. Cło importowe ma za zadanie ochronę produkcji krajowej, 
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a także zwiększenie dochodów państwa. Natomiast cło eksportowe zwykle jest nakładane na 

surowce, aby zachęcić do ich wykorzystywania w kraju. Stosowanie tego rodzaju cła powoduje 

wzrost cen produktów krajowych za granicą. Jednak mogą powodować pogorszenie bilansu 

handlowego poprzez zmniejszenie eksportu. Z kolei cło tranzytowe stanowi opłatę, która jest 

nakładana na obcych kupców przejeżdżających przez  dany kraj. Jednak ten rodzaj cła jest 

stosowany bardzo rzadko [5, s.298]. Istnieje kilka sposobów określania wysokości cła. 

Najczęściej wysokość cła jest określana w procentach do wartości danego towaru. Rzadziej 

stawka cła jest obliczana w odniesieniu do ilości towaru. Zdarza się również tzw. cło 

kombinowane, czyli ustalane w zależności od wartości i ilości poszczególnych towarów. 

Cła są najstarszym narzędziem polityki handlowej i tradycyjnie wykorzystywane je jako 

źródło dochodów rządu. Na przykład do czasu wprowadzenia podatku dochodowego większość 

przychodów rządu Stanów Zjednoczonych pochodziła z ceł. Jednak prawdziwym celem ich 

stosowania zwykłe było nie tylko zapewnienie przychodów ale także ochrona wybranych 

sektorów krajowych. W pierwszych latach XIX wieku Wielka Brytania stosowała cła (słynne 

prawa zbożowe), aby chronić swoje rolnictwo przed konkurencją ze strony importu [3]. Pod 

koniec XIX wieku Niemcy i Stany Zjednoczone chroniły nowe gałęzie swojego przemysłu, 

stosując cła na importowane produkty przemysłu przetwórczego. W dzisiejszych czasach 

znaczenie ceł znacznie zmniejszyło się, ponieważ współczesne rządu wolą chronić przemysł z 

pomocą barier pozataryfowych, takich jak kwoty importowe (ograniczenia wielkości importu 

czy ograniczenia eksportu (zmniejszenie wielkości eksportu – zwykle wprowadzane przez kraj 

eksportujący na życzenie kraju importującego). Niemniej jednak zrozumienie skutków cła ma 

kluczowe znaczenie dla zrozumienia innych narzędzi polityki handlowej. 

Występuje wiele następstw wprowadzania cła. Jednym z najważniejszych jest fiskalny 

efekt cła, który ilustruje korzyści odniesione przez budżet danego państwa. Korzyści te 

polegają  na uzyskaniu wpływów z ceł, które nałożono na pewne towary. Z kolei 

redystrybucyjny efekt cła ukazuje korzyści, które są uzyskiwane z wprowadzenia cła poprzez 

krajowych konsumentów. Natomiast protekcyjny efekt cła pokazuje stratę wynikającą z tego, 

że część popytu na dany towar obecnie jest zaspokajana przez producentów krajowych. Poza 

tym konsumpcyjny efekt cła to strata ponoszona przez konsumentów. Pokazuje straty jakie 

dotknęły konsumentów poprzez zwiększenie ceny towaru wiele osób nie jest w stanie zapłacić 

wyższą cenę za dany towar. Protekcyjny i konsumpcyjny efekt cła są stratami ponoszonymi 

przez konsumentów. Stratom tym nie towarzyszą korzyści uzyskiwane przez inne grupy 

podmiotów. W związku z tym straty te określane są mianem strat pustych.  

Wzrost cen towarów importowanych jest bezpośrednim efektem stosowania ceł. Ta 

sytuacja może powodować spadek popytu na towary, które są obciążone cłem, a w następstwie 

spadek ich sprzedaży [1, 153]. Jednak w przypadku, kiedy te towary nie są wytwarzane przez 

krajowych producentów może wystąpić spadek ich konsumpcji. Kiedy te towary są również 

wytwarzane w kraju, to wzrost cen towarów zagranicznych może być korzystne dla ich 

krajowych odpowiedników. W następstwie może skutkować zwiększeniem ilości 

zatrudnionych pracowników w danej gałęzi. Załóżmy, że istnieją dwie gospodarki: kraj i 

zagranica, z których każda produkuje i konsumuje pszenicę, a ta może być przewożona między 

krajami bez ponoszenia żadnych kosztów. W obu krajach gałąź wytwarzająca pszenicę jest 

gałęzią konkurencyjną, w której podaż i popyt są funkcją ceny rynkowej. Zazwyczaj podaż i 

popyt w kraju zależą od ceny wyrażonej w jego walucie, a podaż i popyt zagranicy od ceny 

wyrażonej w jej walucie. Zakładamy, że zmiany w polityce handlowej na tym rynku nie 

wpływają na kurs wymiany tych dwóch walut. Zatem ceny  na obu rynkach wyrażamy w 

walucie kraju. Na takim rynku handel międzynarodowy powstaje wtedy, kiedy ceny na obu 

rynkach są różne w warunkach autarkii. Załóżmy, że przy braku wymiany cena pszenicy jest 

wyższa w kraju niż zagranicy, dopuśćmy możliwość wymiany międzynarodowej. Ponieważ 

cena w kraju jest wyższa niż zagranicą, handlowcy zaczną przewozić pszenicę z zagranicy do 

kraj. Eksport zagranicznej pszenicy podnosi tamtejszą cenę, a obniża cenę w kraju do czasu, aż 

zniknie jakakolwiek różnica. 
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Efekt „Terms of trade”` cła to dodatkowy efekt wprowadzenia cła w kraju dużym, tzn. w 

kraju którego popyt na dany towar stanowi tak dużą część popytu światowego, iż ma on 

możliwość wywierania wpływu na kształtowanie się cen tego towaru [1, s.144]. Jest to 

poprawa cen w eksporcie i imporcie dużego kraju, spowodowana faktem, że wskutek 

wprowadzenia cła, ceny towarów eksportowanych przez duży kraj nie ulegają zmianie, 

natomiast następuje spadek cen towarów importowanych. Cła przynoszą korzyści krajowym 

przedsiębiorstwom, które produkują towary obłożone cłem.  

Historyczne spojrzenie na instytucję cła pozwala jednak stwierdzić, że mimo ogromnych 

tradycji, jest ona sprzeczna z zasadą swobodnego (i uczciwego) handlu międzynarodowego. 

Zakres stosowania ceł zależy głównie od stopnia sprzeczności interesów między handlującymi 

ze sobą krajami. Postępująca integracja polityczna i gospodarcza pociąga za sobą ograniczenie 

ceł, jako instrumentu regulacji stosunków handlowych między partnerami. Jedną z pierwszych 

na szeroką skalę prób ograniczenia ceł w stosunkach gospodarczych między różnymi krajami 

jest tzw. GATT. tj. Układ Ogólny o Taryfach Celnych i Handlu, podpisany 30 października 

1947 r. GATT pełni obecnie de facto funkcję wyspecjalizowanej agendy ONZ, dążącej do 

wyeliminowania z handlu zagranicznego ograniczeń handlowych, obniżenia taryf celnych i 

powszechnego stosowania tzw. klauzuli najwyższego uprzywilejowania.Także 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy sprzyja rozwojowi wolnego handlu i ograniczaniu 

stosowania ceł. W ostatnim okresie różnorodne formy integracji europejskiej polegają m. inn. 

na budowie unii celnych. W związku z powyższym także kraje ubiegające się o przystąpienie 

do EWG liberalizują swoje systemy celne, dostosowując je stopniowo do standardów 

Wspólnoty. Stąd właśnie obowiązu-jąca taryfa celna Polski zawiera często inne (niższe) stawki 

celne dla towarów importowanych z EWG i inne dla towarów z pozostałych krajów [2] 

Cło podnosi cenę towaru w kraju importującym i obniża ją kraju eksportującym. Wskutek 

tych zmian cen tracą konsumenci w kraju importującym,  z zyskują ci w kraju eksportującym. 

Co więcej rząd nakładający cła, otrzymuję z tego tytułu przychody. Aby porównać te koszty i 

korzyści trzeba dokonać ich pomiaru. Metoda mierzenia kosztów cła i korzyści z jego 

stosowania opera się na dwóch pojęciach wieku analizom mikroekonomicznym: nadwyżki 

konsumenta i nadwyżki producenta. Obecnie jednak wobec postępujących procesów 

globalizacji cła oraz inne narzędzia ochrony rynków wewnętrznych tracą na znaczeniu, a 

zaczyna dominować koncepcja wolnego handlu w wymianie międzynarodowej.  

Wiele państw tworzy unie celne, znosząc tym samym cła w wymianie handlowej między 

sobą przy jednoczesnym ujednoliceniu polityki celnej wobec krajów trzecich [4, s.445]. Zatem 

opozycją do wszelkich ceł jest zasada wolnego handlu. Światowa Organizacja Handlu stale 

namawia do zmniejszenia ich wysokości, by zapobiec dyskryminacji jednych krajów przez 

grupy innych, mającej miejsce właśnie za sprawą zbyt wysokiego oclenia. Niektóre teorie 

ekonomiczne uważają cła za szkodliwą interwencję w wolność osobistą i w prawa wolnego 

rynku a sztuczne podtrzymywanie nieefektywnych przedsiębiorstw lub całych gałęzi 

gospodarki jest nieuczciwe z punktu widzenia konsumenta, jak również niekorzystne dla całej 

gospodarki. W teoriach tych przyjmuje się, że lepiej pozwolić przedsiębiorstwu upaść i 

pozwolić zająć jego miejsce przez nową, efektywniejszą firmę. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ 

 

Управління персоналом – це особлива функція управлінської діяльності, 

важливішим об’єктом якої є люди, що входять до певних соціальних груп, трудових 

колективів. Суб’єктом управління виступають керівники і спеціалісти, які виконують 

функції управління стосовно своїх підлеглих.  

Планування, формування, перерозподіл і раціональне використання людських 

ресурсів є основним змістом управління персоналом як внутрішньої, так і міжнародної 

компанії. У міжнародних компаніях управлінська діяльність відрізняється певною 

специфікою, хоча суть її, як і в національних компаніях, зводиться до налагодження 

ефективної співпраці між співробітників. Проте, оскільки самі співробітники є 

громадянами різних країн, виникають додаткові проблеми управління персоналом, 

зокрема мовні й культурні бар’єри, розбіжності цінностей, поведінки, вірувань тощо. 

Подібні нові проблеми виникають і в процесі здійснення інших функцій управління: 

планування, організації, керівництва, контролю. Сутність HR-менеджменту у 

міжнародних компаніях полягає саме в тому, що він є процесом застосування 

управлінських концепцій та інструментів у міжкультурному середовищі та одержанні, 

завдяки цьому, додаткових вигід і економії часу. А об’єктом HR-менеджменту є 

персонал міжнародних компаній. Завдяки більш досконалому менеджменту, порівняно з 

національними компаніями, вони не тільки нарощують свою присутність на 

міжнародних ринках, але й активно впливають на розвиток міжнародного бізнесу, 

діяльність національних фірм на світових ринках. Планування персоналу в міжнародних 

компаніях полягає у розробці заходів і прогнозуванні параметрів кадрової політики на 

певну перспективу відповідно до мети і завдань роботи з персоналом і зі стратегією 

розвитку компанії в цілому. При цьому основною метою кадрового планування є 

надання працюючим робочих місць у потрібний час і в необхідній кількості відповідно 

до їхніх здібностей і вимог виробництва. Пошук персоналу передбачає виявлення із 

загальної маси пропозиції робочої сили найбільш придатних для виконання поставлених 

завдань претендентів відповідно до стратегії розвитку компанії. Відповідно до цього 

існують зовнішні засоби залучення персоналу, до яких належать: оголошення через 

засоби масової інформації, пропозиції про прийом, організації, що займаються 

працевлаштуванням, суміжні за профілем фірми, навчальні заклади, працівники 

корпорацій; та внутрішні засоби залучення персоналу, що передбачають оголошення про 

вакансії у внутрішньофірмових засобах інформації, резерв кадрів на висування та 

внутрішньофірмове поєднання посад. Після вивчення поданих кандидатами анкетних 

даних і ухвалення рішення про співбесіду починається етап добору персоналу, що 

полягає у вивченні й аналізі поданих кандидатами анкетних даних, у результаті чого 

приймається рішення про прийом на роботу потенційного співробітника. Добір 

персоналу включає в себе низку послідовних етапів, таких як оформлення анкетних і 

автобіографічних даних, аналіз рекомендацій і послужного списку, співбесіда, огляд 

професійної придатності, медичний контроль та апаратні дослідження, аналіз результатів 

іспитів і висновок про професійну придатність та ухвалення рішення про найм, на 

кожному із етапів відсіюється частина заявників унаслідок невідповідності їх певним 

вимогам. Використання усіх етапів забезпечує мінімум помилок у доборі персоналу і 

залежить від рівня посадових вакансій. Заключною фазою пошуку і добору персоналу, у 
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процесі якого відбувається остаточне з’ясування майбутніх відносин між компанією і 

найманим робітником, є наймання персоналу.  

Штаб-квартира міжнародної компанії здійснює управління основними 

параметрами функціонування дочірніх фірм, що включають питання управління 

персоналом, у тому числі гармонізації трудових відносин і розвитку обміну трудовими 

ресурсами. На рівні структурних підрозділів здійснюються заходи щодо управління 

персоналом на основі політики компанії, яка розробляється головною компанією. При 

цьому штаб-квартира міжнародної компанії орієнтується на реалізацію глобальних 

стратегій у структурних підрозділах, а дочірні компанії і їх персонал враховують 

національні особливості країни базування [2]. В умовах глобалізації світової економіки 

загальні принципи, форми та методи формування персоналу не є сталими. Провідні 

компанії світу накопичили значний досвід щодо формування, перерозподілу і 

раціонального використання персоналу компаній. Більшість HR-функцій в міжнародних 

і локальних компаніях є схожими. Проте існують певні особливості, які відрізняють 

формування персоналу саме міжнародних або глобальних компаній, що пов’язано із 

специфікою їхньої роботи в будь-яких регіональних масштабах, залученням експатів, 

формування міжнародного колективу, добору співробітників для роботи за кордоном та 

мотиваційних програм. Дослідження досвіду формування персоналу саме міжнародної 

компанії дозволить екстрагувати кращі національні зразки управління персоналом та 

визначити можливість їхнього застосування на вітчизняних підприємствах. Працюючі на 

міжнародних ринках компанії здебільшого використовують три стратегії/підходи до 

управління персоналом [2]: 

1. Патерналістський (його можна назвати також «материнським»): - пріоритетне 

використання HR-політик і практик материнської компанії; - призначення на ключові 

управлінські посади співробітників з материнської компанії (особливо на етапі запуску); 

- прийняття ключових рішень (у тому числі й кадрових) у материнській компанії.  

2. Незалежний: - кожне підприємство в регіоні управляється на «місцевому рівні»; 

- на ключові позиції можуть призначатися співробітники, рекрутованих на місцевому 

ринку праці; - HR-політики і практики розробляються самостійно, корпоративні 

стандарти застосовуються як рекомендації, а не жорсткий закон.  

3. Глобальний (або геоцентрічний): - розробка і впровадження інтегрованої 

бізнес-стратегії на глобальному рівні (у тому числі й HR-стратегії); - створення і 

розвиток груп менеджерів і фахівців з різних країн; - розвиток універсальних 

компетенцій співробітників.  

В межах однієї команди об’єднуються люди різних культур, бізнесів, країн. 

Керуючись стратегією материнської компанії, вони переміщаються з регіону в регіон, 

впроваджуючи корпоративні стандарти і політики, реалізуючи єдину стратегію. У 

такому підході теж є свої позитивні і негативні сторони. З одного боку, завдяки експатам 

компанія накопичує досвід управління складними зарубіжними проектами і нарощує 

власні компетенції. З іншого боку, доводиться постійно займатися адаптацією і 

«культурної інтеграцією» мобільного персоналу. Крім того, якщо цих фахівців стає 

занадто багато, компанія втрачає довіру у місцевих співробітників. Безумовно, в 

«чистому» вигляді жодна зі стратегій не зустрічається – в кожній конкретній компанії ми 

бачимо складне переплетення особливостей, характерних для різних підходів управління 

персоналом. 

Завдяки участі понад 11 000 HR-фахівців та керівників компаній  дослідження 

«Глобальні тенденції у сфері управління персоналом – 2018» стало одним з найбільш 

масштабних серед подібних у цій галузі. Результати опитування доводять, що компанії, 

де керівники тісно співпрацюють між собою, мають на третину більший потенціал до 10-

відсоткового зростання, ніж компанії, де найвищі керівники працюють ізольовано один 

від одного. Незважаючи на потребу подальшого розвитку організації, 73% респондентів 

визнають нерегулярність спільної роботи керівників. 



73 
 

 

Результати дослідження в Україні показують, що для 88% респондентів важливим 

і дуже важливим є питання налагодженої співпраці керівників найвищої ланки: їхня 

участь у спільних проектах і стратегічних ініціативах. У світі цей показник становить – 

85%. Хоча кооперація керівників стала трендом №1 у 2018 році, як в Україні, так і в 

світі, менше половини – 43% респондентів України та 46% – у світі, відзначили, що їхні 

компанії готові або частково готові прийняти цей виклик. 

У міжнародних компаніях значний інтерес приділяють адаптації нових 

працівників, зважаючи на те, що саме на цієї стадії формується кадровий потенціал.  

Розвиток персоналу є одним із найважливіших факторів успішної діяльності 

міжнародної компанії, під яким розуміється сукупність заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації працівників, а саме: навчання, у формі загальної і професійної 

освіти, яке дає необхідні знання, навички і досвід; підвищення кваліфікації, завдання 

якого – поліпшення професійних знань і навичок; навчання в школі управління і 

керівництва та перекваліфікація. Важливе значення в процесі управління персоналом у 

структурних підрозділах міжнародних корпорацій має мотивація персоналу, що 

передбачає прагнення працівника задовольнити потреби за допомогою трудової 

діяльності. 

Мотивація заснована на поєднанні моральних та економічних форм 

стимулювання [1].  

У міжнародних компаніях присутня ще одна важлива функція управління 

персоналом – забезпечення мобільності персоналу. Втім, зараз це питання стає важливим 

і для вітчизняного бізнесу – необхідно забезпечувати ротацію між різними підрозділами 

підприємств у великих холдингах. 

Добір співробітників. Можна виділити три стратегії підбору персоналу в 

міжнародну компанію:  

1. Співробітники підбираються в країні походження материнської компанії (parent 

country national). Ця стратегія характерна для патерналістського підходу і переважно на 

етапі стартапу. 

 2. Підбір співробітників визначається місцем розташування компанії (host country 

national). Найчастіше зустрічається при незалежному підході до управління.  

3. Залучаються співробітники з інших держав – не з країни походження 

материнської компанії і не за місцем її розташування (third country national). Орієнтація 

на космополітизм частіше зустрічається в глобальних компаніях. Традиційно вважається, 

що головне завдання внутрішнього рекрутера – знайти «правильну» людину в потрібний 

час на конкретну позицію.  

У міжнародних компаніях доводиться враховувати ще один важливий фактор – 

«вартість» спеціаліста, що залучається (компенсаційний пакет, переміщення, адаптація 

тощо). Безумовно, багато залежить і від ситуації на ринку праці тієї чи іншої країни.  

В актуальних умовах менеджмент може бути охарактеризований як 

багатоаспектне явище, яке зображає практично усі сфери життєдіяльності суспільства. 

Фахівці наголошують, що наявність багатьох теорії щодо організації та управління не 

дає можливості обрати жодну як універсальну. Але ж безліч існуючих підходів пов’язує 

єдина ідея, яка дає право говорити, що у центрі всіх сучасних концепцій – людина [3]. 

Основні зміни у виробничих відносинах необхідно робити у формуванні нових моделей 

взаємодії власників робочих місць і власників робочої сили шляхом забезпечення 

конкурентоспроможності персоналу підприємства на основі співпраці із суб’єктами HR-

ринку й упровадження нових форм кадрової роботи. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ТРЕНІНГІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЯК УМОВА 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ФАХІВЦЯ В ЧАС ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

  

В XX ст. перехід від індустріальної до постіндустріальної економіки спричинив 

зовсім нове сприйняття важливих людських якостей у виробництві товарів та послуг. 

Так, знання перетворюються безпосередньо у виробничу силу суспільства. Економіка 

більше не повязана з видобуванням сировини, все більша кількість зайнятих переходить 

у сферу обслуговування, розвиваються різні види послуг. Тепер для виробництва товару 

достатньо меншої кількості фахівців, хоч самі обсяги виробництва збільшуються. 

Відповідно через це відбувається загострення конкуренції на ринку праці, адже 

підготовка та використання конкурентоспроможної робочої сили, здатної розробляти, 

впроваджувати та обслуговувати інноваційно-орієнтовані технології, ефективно 

працювати в умовах загострення конкуренції, дозволить країні реалізувати існуючі 

конкурентні переваги. Зростання конкуренції стає важливим елементом ринкової 

економіки не лише серед фахівців, але й роботодавців, яким важливі найкращі умови 

виробництва і реалізації товарів та  послуг, можливість очолювати та утримувати 

ключові позиції на ринках. 

 Звертаючись до процесу формування особистості, як майбутнього фахівця, 

зарубіжні та вітчизняні спеціалісти запевняють про наявність субєктів, які безперечно 

відіграють важливу роль для майбутнього спеціаліста. До них належить: родина, органи 

міської та державної влади, заклади освіти всіх рівнів та ступенів, заклади з надання 

послуг професійної орієнтації населення та безпосередні субєкти господарювання. Слід 

також зазначити, що в сучасних умовах стрімкого розвитку економічних систем, 

науково-технічного прогресу та різноманітності сфер діяльності, професійне 

самовизначення особистості є майже неможливим без кваліфікованої допомоги фахівців. 

Тому чільне місце на фазі становлення посідає саме професійна орієнтація та органи, які 

безпосередньо надають ці послуги. Система професійної орієнтації допомагає 

визначитись людині в світі професій, професійно оцінити та співвіднести свої здібності 

та схильності, надає інформацію щодо стану ринку праці в регіоні та країні, визначає 

сфери професійної діяльності, які найбільш підходять тій чи іншій людині.  

 Один з визнаних шляхів визначення індивідом своєї орієнтовної спеціалізації є 

проведення тренінгів, які, на думку провідних психологів, є найбільш ефективним 

починаючи з періоду навчання в старшій школі. «Тренінг можна визначити як метод 

діагностики і корекції соціально-перцептивних утворень учасників тренінгу, який 

базується на інтенсифікації навмисного зворотного звязку в межах групового 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/329/6.pdf
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спілкування, організованого на субєкт-субєктних принципах» Тобто основою методу є 

принцип розширення та поглиблення свідомості учасника тренінгу, важливим є пізнання 

себе та оточуючих, зміна внутрішніх установок за посередництва свідомого вибору, 

співробітництва та спільної відповідальності задля раціонального розвязання проблем і 

виконання завдань, що, зазвичай, досягається через самостійну активність учасників при 

мінімальному втручанні тренером або ж спікером у діяльність самих учасників. 

Перелічені складові можна розглядати як основні цілі або завдання групової роботи, її 

необхідні етапи .  

Згідно з результатами останніх досліджень зарубіжними та вітчизняними психологами 

під час самовизначення, молода людина обирає між “Я-реальне” і “Я-ідеальне”. На жаль, 

поява таких чинників як нестабільна ситуація у державі, відсутність реальної 

усвідомленості свого майбутнього, зникнення сталих норм моралі, постійних та досить 

нестабільних реформ освіти та науки, призводять до унеможливлення адекватного 

вибору власного “Я” індивідом. Цей переломний момент визначається у 17-18 років, а 

отже саме у студентські часи вплив на психологію молодої людини є особливо 

важливий. На сьогодні суспільство не забезпечує належної ефективності та 

вдосконалення трудової діяльності. Для досягнення результативності сприяє професійне 

самовизначення, яке повинне забезпечуватися державною політикою в освітніх 

установах. Проте варто знову згадати про недосконалість освітнього процесу не лише в 

Україні, але й інших зарубіжних країнах. В умовах глобалізації культури постає основна 

проблема — протиріччя індивідуального вибору особистості та освітою загалом, що не 

може повною мірою розкрити весь потенціал особистості.  

За аналізом самих спікерів (або ж тренерів), спостерігається процес, в якому 

молоді люди зацікавлені більше в тренінгах на самовизначення або ж на креативність, а 

все більше зростає тенденція до зростання попиту на спічі присвячені розвиткові 

власного бізнесу та міжособистісні стосунки. 

Отже, на сьогодні в Україні існує хороша база для розвитку 

конкурентоспроможного фахівця, але все ще стоїть ряд проблем. Тренінги, як потужний 

спосіб впливу на майбутнього фахівця на активно розвивається, як у вищих навчальних 

закладах, так і поза їх межами, і є хорошою базою для вдосконалення як професійних 

навичок, так і міжособистісних стосунків, проте практично відсутній, доступний для всіх 

учнів, механізм тренінгів для самовизначення та професійної орієнтації у старшій та 

середній школі. Перед освітніми установами зявляється завдання поширення та 

популяризації таких заходів, адже сьогодні, як ніколи важливі, освічені та психологічно 

підготовлені фахівці у різноманітних сферах. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах функціонування національної економіки інноваційний 

розвиток постає найважливішим напрямом підвищення конкурентоспроможності 

економіки країни на усіх рівнях господарювання. Підґрунтям усіх форм розвитку є 

інноваційна стратегія, без якої неможливий інноваційний розвиток, економічне 

зростання. Вивчення зарубіжного досвіду регулювання інноваційних процесів у 

контексті підвищення конкурентоспроможності економіки є вкрай потрібним через 

проблемність його застосування в Україні. Схематичне представлення втілення й 
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адаптації зарубіжного досвіду формування й реалізації інноваційної стратегії та політики 

наведене на рисунку 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Схематичне представлення втілення й адаптації зарубіжного досвіду 

формування й реалізації інноваційної стратегії та політики  

 

Варто виділити групи країн, яким найбільш притаманні ознаки держав-лідерів 

інноваційного розвитку Отже, до цих держав-лідерів інноваційного розвитку, які дають 

змогу виявити найефективніші інноваційні стратегії, відносять: країни Західної Європи; 

країни Північної Америки, зокрема США, Канада; окремі Азіатські країни: Японія, 

Південна Корея, Сінгапур, Малайзія, Китай; Австралія  

.Європейський Союз використовує кілька інструментів інноваційної політики та 

залучення інвестицій для фінансування інноваційної діяльності. Серед них виділяють 

пряме державне фінансування, в першу чергу шляхом виділення грантів, кредитів, 

субсидій тощо; створення інфраструктури для інноваційної діяльності; податкові 

стимули, спеціальні схеми підтримки ризикового фінансування, надання державних 

гарантій.  

Відмінності у формуванні стратегій інноваційного розвитку у різних країнах 

наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Відмінності формування стратегій інноваційного розвитку в країнах-членах ЄС 

 

 

Країна 

Основна діяльність впливу стратегій 

Великобританія 1. Тематичні семінари. 2. Відкриті консультації в Інтернеті. 

Данія 1. З’ясування потреб суспільства та бізнесу в наукових 

дослідженнях. 2. Визначення декількох тем для групи з восьми 

експертів і проведення широких консультацій з метою підготовки 

орієнтовного тексту із зацікавленими гравцями. 

Німеччина 1. Формування основи для взаємоузгодженої та 

взаємозалежної державної інноваційної політики, яку спільно 

втілюватимуть науковці та бізнесмени. 2. Перетворення наукових 

результатів в новітню продукцію, створення робочих місць. 

Фінляндія 1. Створення міжміністерської «проектної групи» для 

здійснення контролю за виконанням робіт. 2. Формування 

«цільової групи», якій доручено організацію спільної роботи та 

співставлення результатів проведення міжнародних конференцій. 

Франція 1. Затвердження Керівного комітету для спостереження та 

координації процесу ведення переговорів. 2. Консультації з 

громадськістю та звернення до різних інстанцій. 

 

У більшості розвинених країн популярна практика часткового, тобто неповного 

державного фінансування (державна підтримка не перевищує половини бюджету 

проекту), а решту коштів надають приватні компанії. Компанії ж зобов’язані 

використовувати отримані права на інтелектуальну власність.  

До спеціальних податкових пільг, що широко використовуються в розвинутих 

країнах з метою стимулювання інноваційної діяльності, можна віднести: 

 - можливість повного списання поточних некапітальних витрат на НДДКР 

(дослідження і розробки) у разі визначення розміру оподатковуваної бази; 

          - можливість перенесення термінів списання витрат на НДДКР з оподатковуваної 

бази на найбільш сприятливий для підприємства період, що особливо вигідно знову 

створюваним інноваційним фірмам і підприємствам, які не мають на даний момент 

достатнього прибутку, щоб скористатися в повному обсязі встановленими податковими 

пільгами; 

- прискорену амортизацію обладнання і будівель, що застосовуються для 

проведення НДДКР; 

- надання податкового кредиту, що дозволяє промисловим фірмам зменшувати 

вже нарахований податок на прибуток на величину, рівну певному відсотку від 

здійснених витрат на НДДКР і/або відсотку від їх приросту за певний період. 

Важливе значення для розвитку інноваційної діяльності та характеристики 

національної інноваційної системи (НІС) у економіках країн відіграє частка витрат на 

НДДКР у ВВП. Україна значно відстає у розмірах витрат на наукові дослідження, мало 

того у нас йде тенденція до спаду даних витрат, в той час як у інших країнах витрати на 

НДДКР тільки зростають. Передові країни демонструють високі показники інноваційної 

діяльності, що є результатом ефективного фінансування наукових досліджень і розробок 

(НДДКР). Питома вага витрат на НДДКР у державах-лідерах сягає 2-3%, а інколи 3-4% 

ВВП і зростає протягом двох десятиліть стрибкоподібно (щорічні розміри за останні 

роки перевищують 5 млрд. євро). Загалом посеред інноваційної активності підприємств 

промисловості лідирує Німеччина, частка яких в країні більше 82%.  
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США та Японія — є лідерами за рівнем розвитку інновацій та за фінансуванням 

НДДКР, тому вони є найбільшими конкурентами підприємств Західної Європи, що 

змушує їх активізувати свої зусилля в галузі координації та інтеграції НДДКР, 

проведення спільних інвестиційних проектів.  

Інструменти інноваційної політики в практично всіх країнах світу різні. 

Наприклад, в Португалії та Іспанії великий набір фіскальних стимулів використовується 

до всіх компаній незалежно від їх розміру, а в Великобританії — тільки для компаній 

малого та середнього бізнесу. 

У країнах з високим рівнем науково-технологічного розвитку (Швеція, 

Німеччина, Фінляндія) надають перевагу заходам прямої фінансової підтримки, що надає 

можливість державі визначати, які технології або який сектор економіки потрібно 

розвивати в першу чергу.  

Питанням розвитку державної інноваційної інфраструктури особливу увагу 

приділяють також в США, Японії, Китаї, Індії та Росії. 

В останні десятиліття високі позиції в рейтингах, покликаних дати оцінку 

розвитку інноваційної діяльності, міцно утримували США. У минулі двадцять років 

ступінь державного регулювання інноваційної діяльності значно зросла. Велика частина 

інновацій розробляється в рамках державно-приватного партнерства. 

В інноваційної діяльності США роль державного регулювання значна, що 

виражається як в прямих, так і в непрямих заходах. НДДКР в основному проводяться в 

університетах та фінансуються як державою, так і приватними інвесторами, які 

зацікавлені в результатах розробок. 

Для фінансування фундаментальних та прикладних робіт держава створює 

спеціальні програми фінансування: 

а) програма створення компаній інвестування малих підприємств (SBIC); 

б) програма трансферу технологій малих підприємств (STTR); 

в) програма інноваційних досліджень малих підприємств (SBIR).  

Також у США поширеним є такий вид фінансування інноваційної діяльності, як 

венчурне фінансування. Багато венчурних організацій фінансують проекти, які є 

найбільш успішними у всьому світі. Наприклад, Microsoft, Apple, Yahoo, Google 

спочатку були профінансовані саме венчурними організаціями. Тому можна сказати, що 

венчурне фінансування є потужним важелем розвитку інноваційних проектів. 

Щодо японської моделі стимулювання інноваційної діяльності, для неї 

характерним є використання таких інструментів: надання пільгових кредитів, пільгове 

оподаткування та субсидії. 

Японські компанії також активно розробляють та впроваджують інноваційні 

продукти, завдяки значному сприянню з боку держави. І завдяки швидкому розвитку 

інновацій Японія стала першою державою, яка коли-небудь атакувала США в плані 

виробництва інноваційних продуктів. 

У інноваційній діяльності Японії спостерігається тенденція розвитку державно-

приватного партнерства, міжнародного співробітництва, значущим проявом яких є 

інтенсифікація зусиль з розвитку міжнародної інноваційної кооперації, в тому числі на 

рівні регіонів. 

Стимулювання інноваційної діяльності у будь-якому випадку потребує 

фінансових вкладень. Без виділення коштів державою, вкладень інвесторів та внутрішніх 

витрат суб'єктів господарювання на НДДКР не можливий розвиток виробництва і 

економіки в цілому.  

Отже, враховуючи досвід розвинених країн у сфері активізації інноваційної 

діяльності, можна виділити прямі та непрямі методи стимулювання інноваційної сфери в 

Україні, зокрема: 

 - бюджетне фінансування чи надання кредитів на пільгових умовах 

підприємствам і організаціям, що здійснюють наукові розробки та готують кваліфіковані 
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кадри; 

- безоплатна передача або надання на пільгових умовах державного майна та 

земельних ділянок для організації інноваційних підприємств; 

- створення наукової та обслуговуючої інфраструктури у регіонах, де 

концентрується науково-дослідна діяльність; 

- реалізація цільових програм, спрямованих на підвищення інноваційної 

активності бізнесу; 

- державні замовлення, переважно у формі контрактів на проведення НДР, які 

забезпечують початковий попит на нововведення, а потім широко застосовуються в 

економіці країни; 

- створення науково-технічних зон із спеціальним режимом інноваційно-

інвестиційної діяльності.  

Серед непрямих методів найбільш пріоритетними є: 

- податкові пільги на інвестиції, що здійснюються в інноваційну сферу; 

- різноманітні пільги для суб'єктів економічної діяльності, які спеціалізуються на 

науково-технічних напрямах; 

- законодавчі норми, які стимулюють науково-дослідну активність.  

 Крім того, одним з першочергових завдань для нашої країни має стати створення 

економічного та правового механізму розроблення й упровадження новітніх технологій 

та інновацій у практичну сферу. Ці механізми повинні сприяти формуванню відповідних 

умов для розвитку інноваційної діяльності підприємств. Також важливим є формування 

економічної політики держави щодо впровадження у виробництво і побут новітніх 

технологій, визначення реальних перспективних джерел фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації передбачуваних напрямів розроблення інновацій, 

стимулювання та розвиток венчурного підприємництва, а також відповідність 

нормативної та юридичної баз наукового і загальноосвітнього рівнів спеціалістів для 

здійснення циклу "ідея-розробка-інновація-впровадження", відповідних методів 

управління цими процесами на підприємстві. 
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ОСНОВНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 

 

У глобальному сільському господарстві ключову роль відіграють насіння семи 

олійних культур, з яких 5 вирощують як однорічні рослини (соя, ріпак, бавовна, арахіс, 

соняшник), а дві культури як багаторічні деревні насадження – олійні та кокосові 

пальми. Виробництво олійних культур характеризується високою концентрацією. Понад 

80% світового виробництва сої отримують у США, Бразилії та Аргентині, а майже 90% 

світового виробництва ріпаку в країнах ЄС-28, Китаї, Канаді та Індії. Світові плантації 

олійних пальм майже на 90% зосереджені в Малайзії та Індонезії. Світове виробництво 

соняшнику зосереджено в ЄС, Україні, Росії та Аргентині (70%), а арахіс та бавовна - у 

Китаї, Індії та Пакистані (60%). 

Найважливіші олійні культури, які вирощуються у світі, включають сою, ріпак, 

бавовну, соняшник, арахіс, кунжут, льон та рицину, які є предметом однорічних 

польових культур, та такі дерева, як пальмова олія, кокосова пальма та оливкові дерева 

як багаторічні насадження. Ці олійні культури відіграють дуже важливу роль у світовому 
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сільському господарстві, харчовій та переробній промисловості. Вони є сировиною для 

виробництва споживчих і технічних жирів, а також є джерелом їжі та білкового корму.  

Світове споживання рослинних олій характеризується тенденцією до зростання. 

Зростання споживання є результатом підвищеного попиту на використання їжу, що 

виникає внаслідок збільшення багатства суспільства та попиту на технічні цілі, 

включаючи біопаливо. Попит на олію швидко зростає в країнах, що розвиваються: Китаї, 

Індії, Індонезії та Малайзії. У розвинених країнах, в свою чергу, швидкими темпами 

зростає попит на біопаливо.  

Об'єктом жирової промисловості є переробка олійних культур (переважно ріпаку) 

та виробництво рослинних жирів: олії та маргаринів. Побічними продуктами переробки 

олійних культур є жмих та шрот, які використовуються як білкові компоненти кормів та 

кислот, що використовуються в хімічній промисловості. Рослинні олії використовують 

як в домашньому господарстві, так і в харчовій промисловості, а також як незамінну 

сировину для хімічної, фармацевтичної та косметичної промисловості, а також для 

виробництво біопалива. 

Основними олійними культурами, які вирощуються у світі, залежно від 

географічних та кліматичних особливостей, є соя, ріпак, бавовна, соняшник, арахіс, 

копра та олійна пальма. Загальний обсяг світової торгівлі рослинними оліями 

характеризується тенденцією до зростання (рис.1). Обсяги виробництва рослинних олій у 

2019 році сягнуло 200,9 млн. тонн, що на 3,4 млн. т. менше, аніж очікувалось.  

Найбільшими експортерами пальмової олії є незмінно Індонезія, частка якої  в 

загальному світовому виробництві пальмової олії становить 57% та Малайзія (20,8 млн. т 

у 2018-2019рр.). Таїланд, Колумбія та Нігерія також є експортерами пальмової олії, хоча 

частка їх незначна. Основними імпортерами пальмової олії у 2019-2020 рр. є Індія (10 

млн. т), країни ЄС (7,1 млн. т) та Китай (7,2 млн. т). (рис.2). 

 Основні виробники соняшникової, соєвої та ріпакової олії у 2019 році показані на 

рисунках 3-5. 

Безумовним лідером за обсягами виробництва і торгівлі в сегменті рослинних 

олій залишається пальмова олія, продовжує підвищувальну динаміку попередніх сезонів, 

що підкріплюється як активним попитом імпортерів, так і високими показниками 

виробітку, які значно випереджають показники інших олій. 

 

 

Рис.1. Баланс світової пропозиції рослинних олій 

 за видами у 2019 році, млн.т 

Джерело: [1] 

 

Так, якщо ще в 2016/17 МР річний приріст вироблення продукту досягав 14% 

(67,32 млн тонн), то вже поточного сезону цей показник склав дещо більше 1% (77,9 млн 

тонн) (рис.2). 
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Рис. 2. Баланс виробництва пальмової олії у світі; 2019 рік, млн. т 

Джерело: [1] 

Україна займає лідируючі позиції у виробництві соняшникової олії (6,536 тонн). 

До ТОП-5 країн також належать Росія (5162 тонн), країни Європейського Союзу (3,76 

тон), Аргентина (1415 тонн) та Туреччина (0,935 тон) (рис. 4). 

Виробництво соняшникової олії в Україні з початку 2018-2019 років збільшилося 

на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склало понад 1,9 млн тонн. 

Україна збільшила експорт олійний культур до 10,4 млрд доларів. На початку  

поточного сезону виробництво соняшникової олії дорівнювало 1,99 млн. тонн порівняно 

з 1,81 млн. тонн роком раніше.  

Середні та великі грудні компанії України у 2018 році виробили 525,3 тис. т 

соняшникової олії, що на 1,5% більше порівняно з листопадом 2018 року та 10,2% 

порівняно з груднем 2017 року. 

Україна збільшила експорт олійний культур до 10,4 млрд доларів. На початку  

поточного сезону виробництво соняшникової олії дорівнювало 1,99 млн. тонн порівняно 

з 1,81 млн. тонн роком раніше. Середні та великі грудні компанії України у 2018 році 

виробили 525,3 тис. т соняшникової олії, що на 1,5% більше порівняно з листопадом 

2018 року та 10,2% порівняно з груднем 2017 року. Виробництво соняшникової олії в 

Україні зменшилось на 7,7% до 4,8 млн. т у 2018 році. У 2017-2018 роках Україна 

скоротила виробництво соняшникової олії на 13,6% до 4,6 млн. т. В свою чергу, в 2016-

2017 роках Україна збільшила виробництво соняшникової олії до рекордних 5,3 млн. т. 

[2]. 

 

 

Рис 3. Виробництво соняшникової олії по країнах у 2019, млн. т 

Джерело: [1] 
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Щодо сої, то сьогодні вона вважається найбільш заполітизованою культурою з 

рекордним падінням цін на неї через торгівельну війну між США та Китаєм. Китай в 

таких умовах зосередив своє співробітництво на Бразилії та Аргентині, тим самим 

ігноруючи США.  

Рис. 4. Виробництво соєвої олії по країнах в 2019 р., млн. т 

Джерело: [1] 

Виробництво сої в Бразилії вже перегнало рівень США через збільшення площ і 

врожайності. Сьогодні площа посівів сої в Бразилії трохи більша, ніж у США. В обох 

країнах цей показник становить понад 35 млн. га.  

Лідерство Бразилії у виробництві сої пояснюється декількома факторами:  

- сприятливими кліматичними умовами: можна збирати культури двічі на рік, а для 

деяких культур – тричі на рік;  

- водні ресурси: кількість водних ресурсів в більшій частині країни дуже велика; 

- професіоналізм: виробники досягли високого рівня технологій, що, наприклад, 

дозволило їм обігнати США у виробництві сої, і очікується, що те ж саме відбудеться і з 

кукурудзою;  

- вигідне місце для експорту: Бразилія має кілька виходів на міжнародні канали 

дистрибуції, що дозволяє їй легко вийти на зовнішній споживчий ринок, тому сьогодні 

експорт продукції сягає 224 країн; 

-  велика площа посівів: зараз використовується близько 70 млн. га орної землі, але 

ще 40 млн. га можна використовувати без шкоди для природи. 

 

Рис 5. Виробництво ріпакової олії по країнах у 2019 р., млн.т 

Джерело: [1] 
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Ріпак - одна з провідних олійних культур у світі. За рівнем світового виробництва 

поступається лише сої. Канада є найбільшим виробником ріпаку. У поточному сезоні 

вони виробили 20,1 т, що становить майже 30% світового врожаю. 

Провідними виробниками ріпаку також є країни Європейського Союзу з обсягами 

виробництва 17,5 т, Китай (13,1 т) та Індія (7,7 т), які також є найбільшими споживачами 

цього насіння.  

За обсягами виробництва олійних культур в Україні ріпак займає друге місце 

після соняшнику. За виробництвом ріпаку Україна входить до 5 лідерів із кількістю 3,1 

млн. т. 

Щодо прогнозів на довгострокову перспективу, то очікується, що 

відбуватимуться значні зімни на ринку олійний культур, зокрема ринку соняшникової 

олії. Прогнозується, що в наступні десять років темпи зростання світової торгівлі 

сягатимуть 18-20%, що є суттєво менше, аніж в попередні роки, а саме 40%.  

Країни активно запроваджують протекціоністські заходи на ринку соняшникової 

олії, що призводять до збільшення тиску на зниження рівня цін шляхом зниження ціни 

на суміжні види олій, насамперед соєву. Відомо, що США є світовим лідером з 

виробництва сої, а найбільшим імпортером цього товару власне зі США донедавна був 

Китай, який ввівши контрзаходи зачепив саме сою. Кількість протекціоністських рішень 

суттєво перевищує рівень 2010 року. Якщо враховувати особливості соняшникової олії 

та унікальні її властивості, Україна, незважаючи на деякі труднощі, продовжуватиме 

виступати суттєвим гравцем на світовому ринку цього продукту. Цьому сприяє не лише 

кліматичні та погодні умови, але й традиції виробництва цього продукту. 
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ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасна світова економіка не може розвиватися без залучення інвестиційних 

ресурсів у свій розвиток. Це характерно не лише для країн із низьким економічним 

розвитком, а й високорозвинутих держав, які виступають на світовій арені потужними 

кредиторами та ключовими донорами міжнародних фінансових інституцій. 

Інвестиційні ресурси є основою здійснення розширеного відтворення виробництва, 

єдиним дієвим методом реалізації дорогих бізнес-проектів, що актуалізує сферу 

інвестиційних відносин як на рівні окремих країн, так і в глобальному масштабі. 

Управління інвестиційною діяльністю підприємства це сукупність практичних дій 

юридичних осіб, держави та громадян щодо реалізації інвестицій. На сьогодні основою 

управління інвестиційною діяльністю є правова система України яка складається з 

законів, постанов та інших нормативних актів, що регулюють її діяльність. Управління 

інвестиційною діяльністю підприємства – це комплекс методів розробки й реалізації 

управлінських рішень, пов'язаних з її здійсненням в підприємствах. 

http://data.worldbank.org/
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Управління інвестиційною діяльністю підприємства передбачає розробку і 

обґрунтування заходів і планів досягнення визначених цілей, в яких врахований 

технічний, фінансовий і трудовий потенціал підприємства, а також його виробничо - 

збутові можливості.  

Управління інвестиційною діяльністю підприємством включає: визначення місії, 

формування стратегії цілей і задач, порівняльний аналіз сильних і слабких сторін 

діяльності підприємства і його конкуренто-спроможність; оцінку існуючих і 

перспективних напрямків підприємницької діяльності; вивчення зовнішнього 

середовища, визначення перспективних напрямів бізнесу, розробку стратегічних планів і 

конкретних завдань. 

Основним завданням управління інвестиційною діяльністю підприємства є 

забезпечення ефективності інвестиційної діяльності в короткостроковому й 

довгостроковому періоді. 

Основними завданнями управління інвестиційною діяльністю підприємства є: 

оптимізація інвестиційних потреб та інвестиційних можливостей підприємства; 

максимізація інвестиційного прибутку підприємства; мінімізація інвестиційного ризику 

підприємства; оптимізація ліквідності інвестицій підприємства; забезпечення стійкого 

фінансового становища підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності; 

пошук і реалізація напрямів удосконалювання інвестиційних процесів на підприємстві. 

Об'єкти управління інвестиційною діяльністю - це об'єкти, на які спрямований 

керуючий вплив суб'єктів управління. До об'єктів управління інвестиційною діяльністю 

відносять: умови здійснення інвестиційної діяльності; інвестиційні ресурси 

підприємства; інвестиційні проекти підприємства; цінні папери; інвестиційні ризики; 

інші об'єкти. 

Для того щоб система управління інвестиційною діяльністю функціонувала 

ефективно, необхідна чітка й грамотна організація процесу управління інвестиційною 

діяльністю на підприємстві та об’єктивне інформаційне забезпечення. 

Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю являє собою 

процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідної інвестиційної інформації. 

Призначення інформаційного забезпечення полягає в зборі інвестиційної інформації, що 

може виявитися корисною при прийнятті управлінських рішень у сфері інвестиційної 

діяльності. Система інвестиційної інформації – це сукупність даних, які всебічно 

характеризують інвестиційну діяльність на різних рівнях. Інвестиційна інформація – це 

набір інформативних показників, необхідних для планування й аналізу інвестиційної 

діяльності підприємства, підготовки ефективних управлінських рішень у сфері 

інвестицій. Інвестиційна інформація різна за своєю природою.  

За роллю інформації в управлінні: стратегічна – використовується для оцінки 

інвестиційного клімату в країні та в регіоні, в оцінці інвестиційної привабливості галузі, 

при формуванні й оцінці довгострокових цілей і завдань інвестиційної діяльності 

підприємства; оперативна – використовується в оперативному управлінні інвестиційною 

діяльністю для розробки короткострокових планових завдань, аналізу результатів 

інвестиційної діяльності, оперативного регулювання інвестиційних процесів на 

підприємстві. За джерелами одержання (зовнішня, внутрішня); за призначенням ( 

інформація для внутрішнього користування; інформація для зовнішнього користування); 

за можливістю використання (інформація, відкрита для широкого використання; закрита 

інформація); за сферою виникнення ( економічна; технічна; соціальна). 

Суб'єкти управління інвестиційною діяльністю – це особи, що приймають 

рішення, пов'язані з управлінням інвестиціями й інвестиційною діяльністю на 

підприємстві. Усі суб'єкти управління інвестиційною діяльністю поділяються на дві 

групи: зовнішні суб'єкти; внутрішні суб'єкти. 

Зовнішні суб'єкти управління інвестиційною діяльністю – це фізичні і юридичні 

особи, що перебувають за межами підприємства і впливають на ефективність 
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інвестиційної діяльності підприємства. До них відносять: державні суб'єкти (центральні 

органи державної влади; регіональні органи державної влади; державні інститути, що 

впливають на інвестиційну діяльність підприємства); недержавні суб'єкти (інформаційні, 

консалтингові, маркетингові організації; зовнішні, у тому числі й іноземні, інвестори; 

інші недержавні підприємства й організації). 

До функцій системи управління інвестиційною діяльністю підприємства 

належать: загальні функції; спеціальні функції. Загальні функції управління 

інвестиційною діяльністю – це функції, які здійснюються системою управління поза 

залежністю від умов й особливостей інвестиційної діяльності підприємства, до них 

відносяться: збір, переробка й систематизація інвестиційної інформації; планування 

інвестиційної діяльності – установлює планові завдання інвестиційної діяльності на 

довгостроковий і короткостроковий періоди; інвестиційний аналіз – призначений для 

своєчасної оцінки безупинного, що змінюється, процесу інвестиційної діяльності; 

інвестиційний контроль - зіставляє фактичні результати інвестиційної діяльності із 

запланованими показниками, виявляє причини відхилень фактичних показників від 

запланованих; регулювання інвестиційної діяльності підприємства – пропонуються 

організаційно-економічні заходи щодо ліквідації причин відхилення фактичних 

показників інвестиційної діяльності від запланованих; стимулювання інвестиційної 

активності – пропонуються заходи щодо підвищення інвестиційної активності 

підприємства. 

Управління інвестиційною діяльністю підприємства включає в процесі розвитку 

три етапи. Спочатку в рамках планування визначається довготривалі перспективи 

розвитку підприємства і його головних підрозділів. На етапі реалізації інвестиційних 

планів розробляються заходи по здійсненню інвестиційної діяльності підприємства. На 

третьому етапі за допомогою контролю визначаються основні проблеми підприємства. 

Етапи послідовності управління інвестиційною діяльністю підприємства частково 

співпадають у часі й взаємовпливають. 

Важливим механізмом практичної реалізації є розробка планів та орієнтирів 

розвитку: тактики, політики, процедур і правил. Місія інвестиційної діяльності 

підприємства - це чітко виражена причина його існування та розвитку. У вузькому 

значенні, це вибір галузі, визначення номенклатури та асортименту продукції, робіт чи 

послуг, вибір ринку та шляхів товаропросування, напрямки інвестиційної діяльності, 

розподіл прибутку та ін. 

При розробці стратегічних позицій управління інвестиційною діяльністю 

підприємства використовують якісні та кількісні показники. Якісні показники на 

практиці називають орієнтирами, а кількісні - завданнями. Орієнтир - це віддалена ціль, 

яку підприємство бажає досягти шляхом розробки стратегії. 
 

 
Лобойко Д.І. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

 

Передові розвинені країни світу вже давно досліджують вплив навчання на 

продуктивність праці людини. У США було встановлено, що інвестиції в людській 

капітал через навчання підвищують продуктивність праці робочих. При збільшенні 

витрат на навчання на 10%, продуктивність праці зросте на 8,5%. Тому закордоном на 

розвиток персоналу витрачають до 10% від фонду оплати праці. Навчання здійснюється 

зазвичай не рідше, як через кожні три роки. В Україні ж ситуація категорично різниться: 

витрати  на навчання складають до 2% фонду оплати праці. 
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Часто саме навчання персоналу стає для деяких країн їх конкурентною перевагою 

(наприклад, Японія, США, Франція). Тому детальніше розглянемо досвід ефективного 

навчання персоналу закордоном. 

В США розвиток персоналу банку переважно здійснюється через безперервне 

навчання, створюються корпоративні університети. Деякі банки змогли створити такий 

корпоративний університет, який навчає 126 тис. працівників, в якому налічується 3400 

викладачів з різних країн світу 

В той час в Японії в банках надають увагу колективній роботі та відповідальності, 

намагаються готувати працівника не вузького профілю, а такого, який буде фахівцем у 

декількох напрямах знань. У цій країні існує фонд страхування зайнятості, відрахування 

в який здійснюють роботодавці в розмірі 0,01% від фонду оплати праці. Саме з цього 

фонду і беруться кошти на розвиток працівників банку. Такий ж досвід навчання 

практикує Греція, все навчання практично здійснюється на робочому місці (близько 

80%). Порівнюючи Японію та США, то Японія витрачає на навчання працівників в три 

рази більше коштів. Тут кожен банківський працівник в середньому на самоосвіту 

витрачає 8 годин на тиждень (половина навчання здійснюється в робочий час). 

Відбулися значні зміни і в роботі кадрових служб Японії. В японському 

управлінні персоналом набрали силу нові тенденції, які показані в табл. 1. 

Таблиця 1 

Нові тенденції в японському управлінні персоналом 

 

Заходи Традиційне управління Нові тенденції 

Набір робочої 

сили 

Набір молоді. Упор на кількісні 

аспекти 

Відбір досвідчених фахівців. Увага до 

якісних аспектів 

Функції Колективна відповідальність за 

результати. Відсутність чіткого 

розподілу функцій 

Індивідуальна відповідальність. 

Розробка посадових інструкцій 

Контроль Перевірка знань і навиків Виявлення поведінкових аспектів 

Просування 

по службі 

Залежно від стажу Залежно від індивідуальних 

результатів 

 

Дуже важливий при цьому склад працівників кадрових служб. Підбір персоналу 

здійснюється за допомогою преси, яка публікує оголошення про наявність вакантних 

місць у тій або іншій компанії. Від кандидатів потрібна в тому числі і спеціальна 

підготовка в області новітньої автоматизованої техніки, знання іноземної мови. 

Як бачимо, служби управління персоналом відіграють найважливішу роль в 

управлінні підприємствами. Серед їх основних завдань – робота з керівниками різних 

рівнів, їх підготовка окремо від інших фахівців. Але основні принципи роботи з 

фахівцями і менеджерами, так само як і з іншими кадрами, є універсальними. 

В Німеччині надають перевагу навчанню на робочому місці,  щоб працювати в 

банку, в Німеччині не потрібно диплома про профосвіту – потрібно лише хороше 

здоров’я і бажання трудитися. Усім необхідним навичкам навчать прямо на робочому 

місці. 

Часто закордоном “новачків” на вакансії відбирають тільки з числа безробітних 

громадян. Кандидати проходять тримісячну підготовку за професіями на робочому місці. 

Протягом усього цього терміну учням виплачується допомога з безробіття. Після 

проходження навчання з громадянами укладається трудовий договір на два роки. Якщо 

протягом цього терміну працівник не має нарікань, з ним укладають трудовий договір на 

невизначений термін. Завдяки такій системі відбору та навчання в банках немає проблем 

з дисципліною і якістю виконання трудових обов’язків. 
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Методи роботи з кадрами розрізняються залежно від стратегії розвитку 

підприємства, його особливостей і статусу. Тому багато що залежить від 

високоефективного розвитку служб управління персоналом. 

Для підвищення кваліфікації свого персоналу великі закордонні банки створюють 

внутрішні навчальні центри. Те ж саме в принципі роблять і наші деякі вітчизняні 

підприємства.  

Наприклад, приватна німецька компанія Fielmann відрізняється яскраво 

вираженим клієнтоорієнтованим підходом до бізнесу. Філософія компанії полягає в 

тому, що самі співробітники є споживачами своїх товарів. Але ж примусити людей 

купляти товари конкретної фірми не можна... Переконати всіх, тільки роз’яснюючи 

філософію, теж не вийде. Тому в компанії проводиться велика робота по зміцненню 

лояльності персоналу. Одним з її аспектів є концепція Fielmann Academy – двічі на рік 

кожен співробітник підвищує свою кваліфікацію в корпоративному навчальному центрі. 

Окупність інвестицій в навчання – один із найважливіших показників в підприємстві. 

Вважається, що саме в результаті реалізації такого підходу компанія Fielmann стала 

лідером у своєму сегменті ринку Німеччини (її частка становить 48%). 

Німецький дослідник І. Хентце визначив такий склад функціональних блоків з 

управління персоналом, завдання яких є першочерговими для кадрових служб (табл. 2). 

Таблиця 2 

Склад функціональних блоків з управління персоналом 

Функціональний блок Зміст завдань 

Визначення потреби в 

персоналі 

Планування якісної потреби в персоналі. Вибір методу 

розрахунку кількісної потреби в персоналі. Планування 

кількісної потреби в персоналі 

Забезпечення Отримання і аналіз маркетингової інформації (в області 

персоналу). Розробка і використання інструментарію 

забезпечення потреби в персоналі. Відбір персоналу, його 

ділова оцінка 

Розвиток персоналу Планування і реалізація кар'єри і службових переміщень. 

Організація і проведення навчання 

Використання 

персоналу 

Визначення змісту і результатів праці. Виробнича соціалізація. 

Введення персоналу, його адаптація до трудової діяльності. 

Впорядкування робочих місць. Забезпечення безпеки праці. 

Вивільнення персоналу 

Мотивація результатів 

праці і поведінки 

персоналу 

Управління змістом і процесом мотивації трудової поведінки. 

Управління трудовими конфліктами. Використання 

монетарних спонукальних систем: оплати праці, участі 

персоналу в прибутках і капіталі підприємства. Використання 

немонетарних спонукальних систем: групової організації і 

соціальної комунікації, стилю і методів керівництва 

Правове та 

інформаційне 

забезпечення процесу 

управління 

Правове регулювання трудових взаємостосунків. Облік і 

статистика персоналу. Інформування колективу і зовнішніх 

організацій з кадрових питань. Розробка кадрової політики 

 

Для реалізації деяких цільових навчальних проектів залучаються зовнішні 

провайдери – експерти у певних галузях. Так часто роблять в банках Італії при реалізації 

проекту навчання керівників. Що ж до оцінки ефективності вкладень, то на відміну від 

німців італійці розглядають навчання як безумовні інвестиції, які завжди корисні банку. 

Зараз на основі успішного досвіду розроблені електронні курси, завдяки їм менеджери 

можуть навчатися і підвищувати свою кваліфікацію,  не виходячи з кабінетів. 
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Ще одне, що варто запозичити закордоном – корпоративні університети. Історія 

створення корпоративних університетів за кордоном починається з початку 70-х рр. 

Багато корпоративних університетів, створених в шістдесятих, сімдесятих і вісімдесятих 

роках минулого століття, до 90-х рр. завоювали популярність в ділових колах. За період з 

1988 по 2008 р. за даними компанії Corporate University Xchange, що спеціалізується на 

аналізі даних в області корпоративного навчання, кількість корпоративних університетів 

збільшилася в п’ять разів – з 400 по 2000. 

Власні корпоративні університети є у “MagneticOne”, “Ингосстраха”, “ОКБ 

Сухого”, “Ростелекома”, “ВимпелКому”, “Білайну ” і багатьох великих  банків. Одними з 

перших запровадили власні університети транснаціональні корпорації Cola-Cola, 

McDonald’s, Motorola. 

Якщо в це число включити і великі корпоративні навчальні центри, то число 

корпоративних університетів може досягти півтори сотні. Щорічно через освітні 

програми в них проходить від 50 до 90% персоналу. 

Проблема використання досвіду, накопиченого зарубіжними фірмами в галузі 

менеджменту, в останні роки стала особливо актуальною. В Україні традиційно ведуться 

суперечки, чи використовувати їй досвід Заходу чи йти власним шляхом. Однозначної 

відповіді на це питання не існує. Ймовірно, слід в розумних співвідношеннях 

використовувати обидві стратегії. 

Звичайно ж, в Україні існує і власний досвід, про нього також не варто забувати. 

Однак, цей досвід трохи несхожий на зарубіжний через певні соціальні, економічні, 

політичні ситуації, в яких довгі роки перебувала українська держава. Найважливішою 

проблемою є те, що в українських організаціях корпоративні університети працюють 

якось неправильно, не за тими стандартами, які використовують подібні університети 

закордоном. В Україні справжніх корпоративних університетів і так небагато, а тут ще 

така проблема. Замість того, щоб стати брендовою організацією, можливо навіть зі 

світовим ім’ям, спеціалізованим навчальним закладом з ліцензією для підготовки 

співробітників банку за різними програмами, українські корпоративні університети 

часто перетворюються на звичайний набір тренінгових програм. Тому будь-який досвід 

навчання персоналу слід в першу чергу пристосовувати до нашого ринкового 

середовища. 

Прикладом такого управління персоналом є американський банк Wells Fargo. 

Кожен банк починає свою діяльність з прийняття на роботу кваліфікованих працівників. 

У цьому банку головне, що їх цікавить в кандидаті на ту чи іншу посаду це те як вона 

відноситься до інших, а рівень її кваліфікації – це вже друге питання. 

Цікавим моментом є те, що у керівника Wells Fargo в кабінеті немає дверей, тим 

він показує, що усі працівники є рівні і якщо одного щось не влаштовує то він заявляє 

про це на весь офіс і кожен може підтримати його. 

Місія Wells Fargo викладена на 37 сторінках Їхньої євангелії, яка називається 

"Бачення і цінності". Вперше її сформував гендиректор Дік Ковачевіч в 1994 році. З того 

часу документ став вдвічі товстіший, але суть колишньою: поступай з клієнтами добре, і 

бізнес буде процвітати. Ось декілька виписок: 

Культура в нашому розумінні – це коли ви, прокинувшись зранку, знаєте, що 

робити, і дієте, не чекаючи на вказівки.  

Хороша стратегія в безумовному виконанні завжди краща великої стратегії, 

виконаної будь-як. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

 

У країнах з розвинутою ринковою  економікою держава, беручи на себе основний 

фінансовий тягар підготовки та перепідготовки кадрів, створює єдиний механізм 

забезпечення зайнятості через взаємодію держави та підприємств, яка  передбачає 

використання різного інструментарію: фінансування. податкової політики, регулювання 

соціального страхування та забезпечення, створення інформаційної та правової 

інфраструктури. 

Об’єктом прямого фінансування державними органами Німеччини, Франції, 

Італії, Швеції стала так звана альтернативна форма підготовки кадрів, що охоплює 

молодь до 25 років. Ідеться про поєднання процесу теоретичної підготовки в 

навчальному закладі з трудовою діяльністю з умов часткової зайнятості. Відтак 

забезпечується відповідність зайнятості учня здобутій на  даний момент кваліфікації. 

Необхідною  умовою такої форми навчання є наявність спеціальної програми, що 

забезпечує координацію підготовки у двох різних системах. Активний контроль 

підприємств за навчальним процесом зумовлює постійне коригування програм 

теоретичного навчання. 

Методи прямого фінансування доповнюються непрямим стимулюванням 

підприємницької підготовки з боку держави через диференціювання податкової 

політики. Цей інструмент особливо активно використовується у США, де кошти, що 

спрямовуються на підготовку молодих працівників, повністю звільняються від 

оподаткування (за умови акредитування місцевими органами влади, тобто гарантування 

відповідності підготовки встановленим стандартам.  

У західноєвропейських країнах одним з джерел коштів державних органів на 

професійну підготовку є грошові відрахування самих підприємств. Так, у Франції існує 

порядок, за яким кожне підприємство з чисельністю зайнятих понад 10 осіб зобов’язане 

відраховувати на цілі підготовки та підвищення кваліфікації працівників не менше 1%  

фонду заробітної плати. 

Необхідність постійної перепідготовки працівників висунули практично в усіх 

країнах з ринковою економікою вимогу створення системи спеціальних підрозділів 

підприємств.  

Це навчальні центри та курси, відділи кадрової політики тощо. Систему 

професійної підготовки робітників мають 80% підприємств Японії. Витрати 

американських компаній на перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу 

становлять до 5% прибутку, не враховуючи державних дотацій. 

В економічно розвинутих країнах велика увага приділяється осучасненню систем 

оцінки різних категорій трудових ресурсів. Передовсім значно збільшується 

застосування самооцінки працівників.  

За результатами досліджень, проведених американською корпорацією «Дженерал 

електрик», близько 90% керівників і 86% підлеглих самооцінку працівників вважають 

обов’язковою складовою системи оцінки в цілому. 

Досить ефективним методом оцінки керівників і спеціалістів є оцінка за 

досягненням поставлених цілей. Оцінка за цілями включає, як правило, такі етапи: 

визначення кількох ключових функцій працівників; конкретизація кожної функції 

встановленням певних економічних показників (обсяг робіт, якість, витрати, прибуток 

тощо); визначення конкретних показників  для оцінки результатів діяльності; порівняння 

досягнутих результатів з заздалегідь  встановленими «стандартами виконання» і 
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визначення оціночного балу; розрахунок середньої оцінки, що відображає рівень 

досягнення поставлених цілей.  

Такий метод оцінки діяльності працівників застосовує, наприклад, американський 

банк «Чейз Манхеттен» [3]. 

Чи не найбільшої уваги заслуговує  зарубіжний досвід формування та 

застосування багатоаспектної системи матеріального заохочення працівників. Її 

ключовими елементами є: використання тарифної системи; застосування прогресивних 

форм оплати праці; поширення оригінальних систем преміювання і стимулювання 

нововведень; більша оплата розумової праці; істотна індивідуалізація заробітної плати.  

Всюди використовується тарифна система в різноманітних її модифікаціях, як 

інструмент диференціації оплати праці залежно від складності, умов і важливості 

роботи. У країнах з розвинутою ринковою економікою переважно застосовуються єдині 

тарифні сітки для робітників, спеціалістів і службовців. Кожна галузь економіки, як 

правило, формує власні тарифні сітки, які модифікуються на рівні підприємства.  

Наприклад, на італійській фірмі «Оліветті» використовується 20 - розрядна 

тарифна сітка, а в американській автомобільній корпорації «Форд моторс» - 23- 

розрядна. 

В японських фірмах традиційно основна  ставка визначається з урахуванням віку 

й стажу роботи, а так звана трудова ставка -  залежно від кваліфікації та результативності  

праці. 

У зарубіжних підприємствах (організаціях) здебільшого запроваджено почасову 

оплату праці робітників. Це зумовлено тим,  що сьогодні пріоритетного значення 

набуває не кількість, а якість товарів. У 90 -х роках ХХ сторіччя, проста почасова й 

почасова з колективним та індивідуальним преміюванням системи за кількістю 

робітників становили (у відсотках): у Бельгії  - 92,6; Німеччині - 86,7; Італії - 88,4; 

Нідерландах - 94,8; Франції - 93,5. 

У багатьох зарубіжних країнах поширено досить оригінальні системи 

преміювання. Зокрема в американських фірмах уже тривалий час застосовуються дві 

системи, названі за прізвищами їхніх авторів, -  системи Скенлона й Ракера. Перша з них 

базується на розподілі (у пропорції 1 : 3) економії витрат на заробітну плату між 

компанією і робітниками, а друга - на формуванні преміального фонду залежно від 

збільшення умовно - чистої продукції в розрахунку на один долар заробітної плати.  

Подекуди широко застосовується система «відкладених премій». Наприклад, на 

фірмі «Фіат» за створення нової продукції нараховується  премія, виплата якої 

відкладається на фіксований термін (1- 2 роки), а на французьких підприємствах за 

досягнення певного рівня якості та ефективності праці щорічно нараховується премія, 

яка виплачується лише через п’ять років. 

Характерною особливістю сучасних  систем стимулювання на Заході є величезне 

поширення системи заохочення за впровадження різноманітних нововведень. Так, 

більшість західноєвропейських фірм формують преміальні фонди за створення, освоєння 

й випуск нової продукції, але їхній розмір узалежнюється від приросту обсягу продажу 

нової продукції, її частки в загальному обсязі виробництва.  

У всіх країнах з розвинутою ринковою економікою спостерігається стала 

тенденція до індивідуалізації заробітної плати на підставі оцінки конкретних досягнень 

працівника.  

Механізм індивідуалізації заробітної плати включає як диференціацію умов 

найму, так і регулярну оцінку досягнень працівників безпосередньо в процесі трудової 

діяльності [1].  

Зарубіжний досвід підтверджує виняткову корисність залучення працівників до 

управління виробництвом (діяльністю).  

В американських фірмах, наприклад, застосовуються чотири  форми залучення 

працівників до управління: участь працівників в управлінні працею та якістю продукції 
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на рівні виробничого цеху чи іншого такого ж підрозділу; створення робітничих рад або 

спільних комітетів робітників і менеджерів;запровадження системи участі працівників в 

одержаному прибутку; участь представників найманої праці у роботі рад директорів 

корпорацій.  

Зокрема майже 25% американських фірм з кількістю працівників понад 500 осіб 

мають в організаційній структурі управління ради робітників чи спільні комітети 

робітників та адміністрації. 

Своєрідною є система участі працівників в управлінні виробництвом, що склалася 

в Німеччині. Вона включає: спільну участь у наглядових радах фірм представників 

капіталу і найманої праці; існування «робітника - директора»; виробничі ради на 

підприємствах, які складаються з робітників.  

Останні створюються на підприємствах, що мають не менше 5 постійних 

найманих працівників з правом голосу (вік - понад 18 років, стаж роботи -  не менше 6 

місяців).  

При цьому роботодавці зобов’язані надавати  найманим працівникам і раді 

підприємства відповідну інформацію, приймати від них запити та пропозиції, вивчати й 

враховувати думку ради підприємства з питань соціально - економічного розвитку 

останнього. 

Характерною особливістю сучасного  виробництва в світі вважається перехід до 

різноманітних колективних (групових) форм організації праці, включаючи спільне 

виконання окремих завдань (контроль якості, обслуговування виробництва, навчання).  

З поміж різних форм групової роботи, спрямованої на підвищення ефективності 

виробництва та вдосконалення трудових відносин, передовсім варто назвати так звані 

гуртки якості, які, по суті, є неформальною організацією управління виробництвом, що 

співіснує паралельно з традиційною ієрархічною системою. 

За оцінкою західних спеціалістів на кожний долар витрат на розвиток гуртків 

якості підприємства одержують 4 – 8 доларів прибутку.  

Тому невипадково 90% найбільш великих фірм США використовують гуртки 

якості з метою підвищення ефективності виробництва, а в Японії функціонує понад один 

мільйон гуртків якості, які об’єднують майже 11 мільйонів працівників. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У розвинених країнах світу інвестування є поширеним явищем, а інвестиційна 

діяльність  обов'язковою умовою нормального функціонування економічної системи. 

Інвестування здійснюється двома основними групами суб'єктів: приватними та 
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державними інвесторами. Звичайно ж, існують і інші форми інвестування, однак 

вищевказані групи є найбільш поширеними в зарубіжному досвіді.  

З точки зору управління інвестиційною діяльністю, найбільш важливим є вивчення 

системи державного регулювання і підтримки інвестицій.  

Друга форма державного управління інвестиційною діяльністю зарубіжних країн - 

безпосередня участь держави в інвестиційних процесах. Дана форма передбачає участь 

держави як одного з суб'єктів інвестиційної діяльності. Найчастіше, держава виступає в 

якості інвестора в цілях підтримки підприємницької діяльності. Однак, існують і 

приклади державно-приватного партнерства, коли органи державної влади зарубіжних 

країн виступали як користувачі об'єктів капітальних вкладень. Капітальні трансферти,  

мають на увазі використання таких інструментів: асигнувань на капітальні витрати 

міністерствам і відомствам, включаючи регіональний рівень державної влади. Фінансові 

інвестиції - це кредити різним державним структурам для реалізації інвестиційних 

проектів. Тим самим, можна зробити висновок про те, що держава виступає не тільки як 

інвестор для приватних проектів, але і як одержувач інвестицій. Розглянемо зарубіжний 

досвід здійснення інвестиційної діяльності на прикладі ряду країн. 

У латиноамериканських країнах до недавнього часу проводилася політика 

масштабної участі держави в інвестиційному процесі. Відповідно до Національного 

плану державних інвестицій в Аргентині на 200-14 - 2020 рр. частка кожної з 

перерахованих вище категорій інвестицій в проекти становила відповідно 26,1%, 71,5%, 

2,4%. При цьому, основним напрямком державних капвкладень в дану сферу 4-6 років 

тому були інфраструктурні проекти. Відзначимо, що ці проекти реалізовувалися не 

тільки за допомогою залучення державного капіталу. Також використовувався 

приватний національний та іноземний капітал. Це дозволяло не тільки компенсувати 

брак у держави фінансових ресурсів на будівництво та утримання інфраструктурних 

об'єктів, а й збільшити ефективність інвестицій.  

У Колумбії інвестиційна діяльність держави закріплена в головному законі країни 

- Конституції. Окремі статті Конституції вимагають розробки національного плану 

розвитку, що складається з двох частин - загальної та інвестиційної. Національний план 

інвестицій затверджується спеціальним законом на основі даних про державний борг і 

прогнозі державних фінансів на найближчі два роки. Всі інвестиційні проекти, що 

фінансуються з центрального бюджету, заносяться в банк проектів (BAPIN). Первісну 

оцінку проектів здійснює Національний департамент планування. Остаточний 

інвестиційний план разом з проектом бюджету, програмою зовнішнього запозичення і 

квотами з інвестицій затверджується Національною радою з економічної і соціальної 

політики (CONPES). Слід зазначити, що в більшості випадків державні інвестиційні 

програми не реалізуються в повному обсязі. 

Вивчення досвіду інвестування Китаю дозволяє констатувати, що бюджет Китаю 

вже досить довгий час є інвестиційно орієнтованими. Частка інвестицій щорічно складає 

близько 4% ВВП. Ефективність інвестиційної діяльності, результативність і 

прибутковість державних інвестицій забезпечується за допомогою активного 

використання механізмів державно-приватного партнерства. Держава і приватні 

інвестори здійснюють співфінансування будівництва та експлуатації інфраструктурних 

об'єктів. Основні інвестиційні потоки зосереджені в п'яти вільних економічних зонах, які 

є "полюсами зростання", що дозволяє запобігти розпорошення коштів серед великої 

кількості проектів. 

Відзначимо, що державні інвестиції в зарубіжних країнах поширені в тих галузях, 

де спостерігається відтік або недостатня активність приватних інвесторів. Як правило, це 

довгострокові проекти з досить високим рівнем ризику.  

У США частка валових державних капіталовкладень в загальному обсязі 

становлять більше 20%, причому 11-12% - інвестиції з федерального бюджету. В 

основному державні кошти вкладаються в військову промисловість (2/3 від загального 



93 
 

 

об'єму федеральних інвестицій), а регіональна влада - в розвиток інфраструктури 

(будівництво доріг, муніципальних шкіл, лікарень, комунальне господарство і т.п.).  

В Японії питома вага держінвестицій варіюється в межах від 6,5% до 8,4% ВВП. 

Головним джерелом держінвестицій, що забезпечує 80% всіх ресурсів, являються 

заощадження населення. Велика частина вільних коштів поштово-ощадної мережі 

повинна надаватися в кредит на рахунок довірливих фондів. Іншим джерелом є 

державний пенсійний фонд. Однак, тут мова йде в основному про промислові та 

інноваційні інвестиції.  

Узагальнюючи вищесказане, слід зазначити, що у всіх розглянутих закордонних 

країнах приділяється увага державного управління інвестиційною діяльністю, однак, не 

скрізь ця сфера є пріоритетною для надання державної підтримки. 

Держава бере участь в інвестиційній діяльності суб'єктів господарювання 

безпосередньо або опосередковано через спеціальні інституційні структури. У багатьох 

зарубіжних країнах роль державного інституційного інвестора беруть на себе банки 

розвитку, які діють відповідно до загальної економічної політики. Так, в Мексиці існує 

Національна фінансова корпорація (NAFIN), в Бразилії - Національний банк 

економічного і соціального розвитку (BNDES), в Чилі - Корпорація розвитку (CORFO), в 

Перу - Фінансова корпорація розвитку (COFIDE), в Колумбії - Інститут промислового 

розвитку. Основними напрямками інвестицій цих банків є малий і середній бізнес, 

зовнішня торгівля, міські комунікації. Спочатку функціонування даних структур 

фінансувалося за рахунок бюджетних коштів, але поступово відбувся перехід на 

самоокупність і необхідність в асигнуваннях з бюджету зникла. 

В Японії частина коштів, що спрямовуються на інвестиційні програми (перш за 

все рахунки довірчих фондів), передається на умовах позички державним кредитним 

інститутам, таким як Японський банк міжнародного співробітництва, Японський банк 

розвитку. 

Крім банків розвитку державна участь в інвестиційному процесі здійснюється 

через цільові трастові фонди, кошти яких формуються за рахунок державних 

трансфертів, внесків підприємств, кредитів міжнародних фінансових організацій. Вони 

можуть створюватися в рамках центрального банку, банків розвитку, спеціальних 

адміністративно-фінансових і господарських формувань. Використання коштів 

трастовим фондом здійснюється відповідно до визначеної при його установі мети.  

Необхідно відзначити, що участь держави в інвестиційних проектах є складовою 

частиною системи державної підтримки даного сектора економіки. Серед заходів прямої 

державної фінансової підтримки в зарубіжних країнах можна виділити: прямі державні 

компенсаційні платежі; платежі при збиток від стихійних лих; платежі за збиток, 

пов'язаний з реорганізацією виробництва,  фінансування цільових програм і витрат на 

НДДКР [10]. 

Основну роль в системі державної підтримки виробництва у  зарубіжних країнах 

відіграє підтримка цін, що забезпечують стабільність доходів підприємств. Основними 

цілями цього регулювання є: стабілізація цін на продукцію шляхом обмеження їх 

динаміки у відносно вузькому коридорі; підтримання цін, що забезпечують можливість 

здійснювати розширене відтворення; регулювання обсягів і структури  виробництва. 

Показовим є досвід Японії в здійсненні грошово-кредитної політики, де, 

використовуючи такий інструмент, як пільгові позики Центробанку для приватних 

виробників, держава фактично регулювала напрямки кредитування і цілком успішно 

реалізовувало національні пріоритети. Надалі поступове посилення ролі 

самофінансування і відповідне зменшення залежності від зовнішніх інвестицій сприяло  

перетіканню пільгових кредитів. Однак, розглядаючи японський досвід, не можна 

забувати першорядну роль прямого субсидування, що в сукупності з пільговим 

кредитуванням змогло підвищити рівень самозабезпечення країни до 50%.  
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Цікавим прикладом пільгового кредитування є досвід Чехії, де інвестиційна 

підтримка здійснюється на основі 16 умов, найбільш істотними з яких є:  фінансування 

тих проектів, що цілком вимогам програми;  здійснення підтримки проекту один раз;  

підтримка не надається суб'єктам, які не виконують своїх зобов'язань по відношенню до 

держави, що має неврегульовані вимоги. 

У країнах ЄС функцію мінімальних цін виконують  державні  закупівельні  ціни 

(«ціни втручання»). За цим, заздалегідь фіксованими цінами,  продукцію закуповують 

державні організації. Крім того, на досить високому рівні встановлюються цільові ціни, 

що гарантують середнім і великим за розмірами виробництва підприємствам, певний 

рівень доходу.  

Крім компенсації втрат від зниження цін, в економічно розвинених країнах 

широко застосовуються заходи, спрямовані на захист внутрішнього  ринку від імпорту. 

Основною формою підтримки внутрішніх цін є бар'єри у зовнішній торгівлі у вигляді 

обмежень імпорту продукції, імпортних тарифів, експортних субсидій. Аналогічну роль 

відіграють компенсаційні збори, акцизи, податки та неподаткові обмеження у вигляді 

квотування виробництва для скорочення пропозиції, адміністративне регулювання.  

Масштаби субсидування підприємств в США залежать від економічної ситуації. 

Слід зазначити, що розміри державних субсидій  за останні роки зросли в 3 рази. 

Оцінюючи всі позитивні сторони зарубіжного досвіду, можна зробити висновок, 

що: 

у країнах з розвиненою ринковою економікою державне регулювання системи 

фінансового забезпечення являє собою складний механізм, що включає різноманітний 

інструментарій, який впливає на доходи підприємств. При цьому масштаби державного 

регулювання в кожному окремому випадку багато в чому обумовлені рівнем 

економічного і соціального розвитку конкретної країни. Принципи та форми державного 

фінансування в розглянутих країнах можуть бути враховані при розробці концепції 

державної фінансової підтримки підприємств в Україні; 

система державної підтримки в країнах ЄС об'єднує такі напрямки: кредитні 

програми, що передбачають державні позики через кредитні організації, договори з 

комерційними банками про зниження позичкового відсотка;  програми реалізації, 

спрямовані на збільшення обсягу продажів того чи іншого виду продукції; програми 

міжнародної торгівлі, спрямовані, з одного боку, на зняття торговельних бар'єрів і 

регулювання експортно-імпортних поставок, з іншого боку - на захист вітчизняних 

виробників шляхом митно-тарифного регулювання експортно-імпортних операцій;  

програми регулювання обсягів виробництва з метою збалансування попиту і пропозиції 

товарів. 

Проаналізувавши досвід зарубіжних країн з управління інвестиційною діяльністю, 

можна зробити висновок, що основною метою держави є під-тримка підприємств з 

метою забезпечення економічної та продовольчої безпеки. Управління інвестиціями 

здійснюється за двома основними напрямками: створення сприятливого інвестиційного 

клімату в країні і безпосередня участь держави в інвестуванні проектів  через 

спеціалізовані інституціональні структури. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ АНАЛІТИКИ БІЗНЕСУ 

  

У статті обґрунтовано важливість та необхідність інноваційних підходів для 

забезпечення управління конкурентноспроможністю підприємств. 
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Ринок не стоїть на місці, він розвивається з кожним днем. Підприємства 

застосовують різні новітні методи і технології. Таким чином забезпечує основу підходу 

до комплексної характеристики конкурентоспроможності соціально-орієнтованих 

підприємств така аналітика як: економіко-математичний опис із визначенням 

маркетингового, фінансово-інвестиційного, матеріально-технічного, інтелектуально-

кадрового,інноваційного, логістичного та соціального критеріїв її забезпечення. 

Дотримуючись запропонованого критеріального підходу до управління 

конкурентоспроможністю соціально-орієнтованих підприємств визначено стратегічні 

засади (місію, напрями, пріоритети) її формування та удосконалення. 

І для того , щоб втримати свої успішні позиції потрібно завжди пропонувати 

конкурентний продукт і робити це ефективніше і краще ніж ваші конкуренти. Також в 

свою чергу потрібно ретельно налагоджувати бізнес-процеси. 

Що ж означає саме слово “бізнес”? У науковій літературі є досить багато 

трактувань, які значною мірою схожі між собою. Американське за походженням поняття 

“бізнес” ( від форми  “busy” – “зайнятий”), на думку Я. Х. Певнзера, з часу виникнення 

отримало багато близьких, але не однакових за змістом значень: професія, заняття, 

справа, підприємництво тощо. У сучасних зарубіжних джерелах і в науковій літературі 

використовується поняття “business”, яке трактують як справу, заняття, професію, 

комерційну діяльність.  Також під бізнесом іноді розуміють факт володіння певним 

капіталом з необхідною умовою нарощення. Всі дані визначення в науковій літературі є 

побудовані на основі технологічного підходу і ґрунтуються на пошуку понять-синонімів.  

На основі класичної методики аудиту бізнесу - метод аналізу ієрархії, який  був 

розроблений американським вченим Т. Сааті. Основне призначення даного методу 

полягає в підтримці прийняття рішень за допомогою ієрархічної композиції завдання й 

рейтингування альтернативних рішень. Метод дозволяє провести аналіз проблеми. А 

також методики Інституту Геллапа при формуваннідосліджуваної вибірки підприємств 

та статистично-математичного аналізу ігрупування у розрахунку «локальних та 

узагальнених векторів» управлінняконкурентоспроможністю підприємств розроблено 

матрицю рейтингових позицій соціально-орієнтованих підприємств роздрібної торгівлі.  

Можна виділити основні тенденції бізнес-процесу: 

Тож, як вже було сказано, для того, щоб бути успішним в сучасних умовах на 

ринку, бізнес повинен дотримуватися 3 тенденції бізнес-процесу, а саме: 

1. Якість товару чи послуги. 

2. Інновації процесів та послуг. 

3. Цифрова трансформація процесів. 

У країнах з високим ВВП ринок наповнений досить конкурентними і якісними 

товарами і послугами. Держави ретельно контролюють, щоб підприємства 

дотримувалися усіх необхідних вимог якості. Існують певні міжнародні стандарти, 

наприклад всім відома Міжнародна організації зі стандартизації (англ. International 

Organization for  Standardization, ISO), завданням якої є сприяння розвитку стандартизації 

і суміжних видів діяльності у світі з метою забезпечення міжнародного обміну товарами 

і послугами, а також розвиток співробітництва в інтелектуальній, науково-технічній і 

економічній галузях. Тож, щоб ваш товар чи послуга можливо було реалізувати на 

новому конкурентному ринку, потрібно дотримуватися високої якості продукту. А 

основною умовою забезпечення цього є чіткі процеси і наявна система управління. І як 

ми знаємо, високу якість і конкурентоспроможність надає підприємству сертифікація – 

це сукупність дій і процедур з метою підтвердження того, що товар чи послуга 

відповідає існуючому стандарту. 

Рейтинговою тенденцією є інновації продукту чи послуги. В сучасному світі 

широко використовується поняття  «інновації». На кожному кроці ми чуємо, важливість 

інновацій та впровадження нових технологій. Адже застосовуючи їх, ми можемо 

забезпечити бізнесу і компаніям певні перспективні і успішні зміни. На мою думку, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
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змінювати себе і процеси в компанії життєво необхідно і є передумовою для виживання 

серед динамічного, глобального, конкурентного середовища. Інновації – це запорука 

успіху і конкурентоспроможності . Її модна впроваджувати для будь-якої сфери 

діяльності. Епоха інновацій, або як ще її називають Четверта промислова революція 

перетворює і створює зовсім інший тип промислового виробництва. 

Відповідно до глобального індексу інновації Україна в 2019 році посідає 47 місце 

з 129 країн світу і це є кращий результат за останні роки ( у 2017 році – 50 місце, у 2016 

рік – 57 місце). 

За даними Державної служби України у 2018 році частка підприємств, що активно 

займались інноваційною діяльністю становить 16,4% ( збільшення з 2017 роком 

становило тільки 0,2%) ,але загальна сума витрат на інновації зросла на 33,59% та 

становила 12180,1 млн грн.  Пріоритетним напрямом інноваційних витрат залишається 

як і з попередніми роками придбання машин обладнання та програмного забезпечення – 

68,07%, частка досліджень та розробок складає 26,34%, придбання інших зовнішніх 

знань – 0,38%, а інших витрат – 5,20%. 

Найвищий рівень інноваційної активності за 2018 рік спостерігається в 

Харківській, Дніпропетровській областей та м. Київ. Найвища частка технологічно 

інноваційних підприємств – у Харківській області  (119), у м. Київ (101),   у 

Дніпропетровській області (71); нетехнологічно інноваційних підприємств – у 

Луганській області (5), у Рівненській області (8), Чернівецькій області (9). 

Практично єдиним джерелом фінансування інноваційної діяльності в Україні 

залишаються власні кошти, питома вага яких збільшилася у порівнянні з 2017 роком на 

3,7% в загальному обсязі всіх джерел і склала 88,2%, частка фінансування за рахунок 

державного бюджету досить збільшилася порівняно з 2017 роком до 2,7% і становила 

5,2%. У 2018 році досить суттєво знизилися фінансування інвесторів-резидентів та 

нерезидентів і становить 0,9%. Також і зменшилося фінансування за рахунок кредитів на 

2,6% і становить – 3,9%, відповідно частка інших джерел фінансування становила 0,8% ( 

у 2017 році – 1,3%).  

Цифрова трансформація - це впровадження сучасних технологій у бізнес-процеси 

підприємства (рис 1). Цей підхід передбачає не лише встановлення сучасного 

обладнання або програмного забезпечення, але і фундаментальні зміни в підходах до 

управління, корпоративної культури, зовнішніх комунікаціях. Як наслідок підвищуються 

продуктивність кожного співробітника і рівень задоволеності клієнтів, а компанія 

здобуває репутацію прогресивної і сучасної організації. 

Цифровізація процесів актуальна не тільки на рівні окремих підприємств: цілі 

галузі обирають для себе цей шлях розвитку як єдину можливість відповідати умовам 

навколишнього світу, що стрімко змінюються.  

Цифрові тренди — це напрями розвитку цифрових технологій. 

Досліджено тренди - визначальними на наступний рік для промисловості можна 

виділити наступне за результатами Hannover Messe 2019 , яка являється головною 

світовою виставкою технологій для промисловості, а саме: 

• концепція екосистеми INDUSTRIE 4.0: клієнтоорієнтованість, гнучкість, 

індивідуальне виробництво і логістика. 

• INTEGRATEDENERGY: споживачі стають постачальниками енергії та 

навпаки. 

• MACHINELEARNING: машинознавство, що дозволяє робити прогнози, 

аналізуючи велику кількість даних і що важливо – досвід . 

• COBOTS: новий вид роботів, здатних реагувати на людей для спільної 

роботи (на відміну від звичайних роботів, які лише слідують запрограмованим 

командам). 

- LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION: щоб залишатися конкурентоспроможними 
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корпорації повинні мінімізувати вагу кінцевого продукту, не впливаючи на його 

стабільність і надійність. 

• LOGISTICS 4.0 - ключ до майбутнього: «інтелектуальні» піддони і 

контейнери, системи управління складом і транспортування без водія. 

В сучасних умовах цифровізація стала ключовим елементом успіху в сучасній 

економіці. Без неї неможливо стати найкращим на ринку або працювати з найкращими 

компаніями. Розвинуті країни уже застосовують стратегії цифрової трансформації. 

Показники тенденції ведення бізнесу в Україні не так широко розвивається 

цифрова трансформації порівняно з іншими розвиненими країнами світу. Але з кожним 

роком це процес набирає все більших обертів. І поступово їх частка збільшується. У 

рейтингу цифрової конкурентоздатності країн у 2018 році Україна піднялася на два 

пункти порівняно з 2017-м. Зараз наша країна посідає 58-му позицію серед 63-х держав, 

які пройшли індексацію, хоча ще торік була на 60-му місці. 

Показники провідних країн світу вказують на пріоритетні процеси удосконалення 

бар’єрів конкурентоспроможності підприємств в Україні, а саме: 

Відсутність державних програм,  підтримки та стимулювання бізнесу до цифрової 

трансформації, а також розвитку інноваційного підприємництва. 

Удосконалення законодавства та застосування усіх нормативно-правових 

документів на практиці. 

Створення сприятливого інвестиційного клімату. 

Відсутність певного бачення, стратегій та ініціатив цифровізації економіки та 

сфер життєдіяльності суспільства та країни в цілому, через необізнаність. 

Запропоновано рейтингові позиції соціально-орієнтованих підприємств, а саме: 

- Підвищення конкурентоспроможності секторів економіки. 

- Поява нових промисловостей. 

- Розвиток інноваційного підприємництва. 

Аналітика тенденцій не є єдиними для застосування їх в бізнес-процесах. Але на 

нашу думку, якість, інновації  і цифрова трансформація є ключовими елементами в 

еволюції світової економіки в цілому. Їх вивчення і застосування забезпечить компаніям  

в різних сферах діяльності лідерство і можливість активно розробляти нові стратегії 

розвитку бізнесу. На жаль, в даний момент в Україні є низка бар’єрів, які 

перешкоджають більшому розвитку . Тому потрібно стимулювати державну економічну 

політику у впровадженні все в більших масштабах інновації. Адже, як показує досвід 

розвинених країн світу, це підвищить конкурентоспроможність на ринку. 
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4. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-

КРЕДИТНИМИ ВІДНОСИНАМИ 

Тимків І.М. 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. професора Янишин Я.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОДИН З НАЙГОЛОВНІШИХ ФАКТОРІВ 

СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день у сучасній вітчизняній науці існує декілька підходів до 

визначення сутності фінансових ресурсів економіки враховуючи пріоритетні для 

суспільства завдання, а саме: забезпечення економічного зростання і свободи, повної 

зайнятості та соціальної справедливості та ін. 

Фінансові ресурси, які належать державі охоплюють ресурси всіх секторів 

економіки. Вони поділені по кожному секторі за рівнями управління. Фінансові ресурси 

держави формуються із декількох основних джерел, а саме: бюджетних ресурсів, які 

включають податкові й неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, 

цільових фондів; фінансових ресурсів позабюджетних фондів: пенсійного та соціального 

страхування, страхування на випадок безробіття, фінансові ресурси інших державних 

позабюджетних фондів; державні запозичення, а саме: кредити міжнародних фінансових 

установ, ОЗДП, ОВДП, запозичення в інших держав; і ще одним джерелом виступає 

капітал державних підприємств, який містить власний та позичений капітал, а також 

залучені фінансові ресурси. 

Фінансові ресурси формуються за рахунок власного і позикового капіталу, 

кредиторської заборгованості; домашніх господарств – спадщини, заробітної плати, 

доходів від підприємницької діяльності та організованих заощаджень, державного 

соціального забезпечення, трудових внесків членів домогосподарств, кредитів та позик, а 

також субсидій, дотацій та інші (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Структура фінансових ресурсів суб’єктів господарювання 

Держава забезпечує надходження фінансових ресурсів з метою виконання 

покладених на неї функцій завдяки складній системі економічних відносин. 

Акумульовані кошти витрачають держава та місцеві органи влади за напрямками, що 

необхідні для розвитку суспільства, регіонів та соціально-економічного зростання країни 

в загальному. Саме фінансові ресурси держави у формі централізованих та 

децентралізованих фондів виступають джерелом фінансування галузей соціально-

економічної інфраструктури через здійснення державних видатків.  

 Щодо фінансових ресурсів підприємств, то вони формуються із внутрішніх та 

зовнішніх джерел, які передбачають існування внутрішніх та зовнішніх чинників, що 

безпосередньо впливають на них. Внутрішні виступають досить несистематичними, 

адже виникають внаслідок діяльності конкретного підприємства, а саме: рівень 

Кредити банків Прибуток від діяльності 
Статутний капітал 

Амортизаційні відрахування Субсидії держави 

Джерела формування ресурсів 
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досконалості фінансової структури; ефективність організації управління коштами; аналіз 

існуючого ринку; якісний підбір трудових ресурсів, визначені межі відповідальності.  

На відміну від внутрішніх чинників, зовнішні є систематичними, тому що пов’язані 

із загальними економічними процесами, що відбуваються в середині держави. До таких 

чинників відносять інфляцію, стан розвитку фінансового ринку, коливання цін на 

ресурси тощо. Суб’єкти господарювання накопичують свої фінансові ресурси у формі 

капіталу та грошових коштів. Завдяки капіталу, усі суб’єкти господарювання 

забезпечують процес розширеного відтворення, а також економічного стимулювання, 

фінансують запровадження різноманітних науково-технічних досягнень та здійснюють 

інші види діяльності.  

Специфічна особливість фінансових ресурсів населення полягає у існуванні 

низького рівня впливу держави на процеси розподілу цих коштів. Будь-яке 

домогосподарство самостійно вирішує, які дії будуть виконуватись з приводу 

формування своїх фінансових ресурсів, здійснюють вибір альтернативних шляхів та 

способів збільшення їхньої кількості та напрями їх використання. Існує єдиний 

державний інструмент, що здійснює регулювання цього рівня фінансових ресурсів. 

Таким інструментом виступає податкова система, яка найбільше спрямована до 

перерозподілу фінансів, аніж до прямого впливу на них.  

На нашу думку фінансовим забезпеченням економічного розвитку необхідно 

трактувати, як сукупність економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, 

залучення, раціонального розподілу та використання фінансових ресурсів з метою 

відшкодувань виробничих, інвестиційних та інших витрат суб’єктів економіки.  

Під фінансовими методами варто розуміти певні способи створення та 

використання централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів з метою 

забезпечення ефективної діяльності кожної ланки фінансової системи. Сюди можна 

віднести: бюджетне фінансування; кредитування; самофінансування, інвестування, 

оподаткування, страхування.  

Методи формування фінансових ресурсів суб’єктами національної економіки 

подано на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Джерело створене за даними [4,1,5] 

 

Рисунок 2 Методи формування фінансових ресурсів суб’єктами національної 

економіки 

До основних форм здійснення фінансового забезпечення належать: 

самофінансування, кредитування та бюджетне (державне, зовнішнє, безповоротне) 

фінансування.  

За ринкових умов оподаткування є одним з головних фінансовим методом, 

реалізуючи який держава здатна досягнути необхідних результатів.   

Методи формування фінансових ресурсів 

Держави 

● оподаткування;  

● державне кредитування;  

● інвестування;  

● кредитна емісія;  

 ● відрахування з частини 

прибутку державних 

підприємств 

●самофінансування;  

●бюджетне 

фінансування;●кредитуван

ня; 

●самокредитування; 

●інвестування;  

●факторинг 

● страхування 

Домашніх 

господарств 

Суб’єктів 

господарювання 

● інвестування; 

●самофінансування; 

● кредитування 
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Щодо інвестування, то цей метод формування фінансових ресурсів здійснюють 

через інвестиції. Щоб проводити реформування економіки необхідними є реальні та 

фінансові (переважно портфельні) інвестиції, тобто спрямовування коштів в акції, 

облігації, інші цінні папери, що надають право на отримання прибутків від власності. 

Важливим фінансовим методом розвитку національної економіки є іноземне 

інвестування.  

Поряд із кредитуванням у практиці постає реалізація такого методу як 

самокредитування, тобто надання кредитів материнською акціонерною компанією для 

дочірніх фірм; кредитування потреб господарювання в окремих економічних сферах; 

також самокредитування підприємств, що відносять до промислово-фінансової групи. 

Такий інструмент дещо схожий до безпосереднього інвестування, адже він діє в межах 

однієї форми власності.  

Варто звернути  увагу  і  застосовувати такий метод, як страхування. Він являє 

собою певну систему заходів щодо формування страхових (грошових) фондів, 

спрямованих на повне або часткове відшкодування збитків суб’єктів у зв’язку з певними 

обставинами та надання допомоги громадянам у випадку настання страхової події.  

У своїй фінансово-господарській діяльності суб’єкти ринку надзвичайно рідко 

застосовують лише один метод фінансового забезпечення, зазвичай, їх прийнято 

поєднувати між собою.  

Одним з найголовніших завдань системи фінансового забезпечення є фінансування 

інвестиційних та інноваційних процесів задля формування і реалізації нової моделі 

економічного зростання. 

Згідно з даними Державної статистики у 2018 році в економіку України іноземними 

інвесторами з 76 країн світу було вкладено 1630,4 млн.дол. США прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу). 

Нами було досліджено, що в Україні уже на протязі декількох років, основними 

галузями економіки, за рівнем використання цих інвестицій залишаються: промисловість 

– 33,1%, будівництво – 12,3%, сільське, лісове та рибне господарство – 14,0 %, 

інформація та телекомунікації – 4,1%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,0%,транспорт, складське господарство, 

державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування – 7,4. 

До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,6 %, Нідерланди – 16,1%, 

Російська Федерація – 11,7%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,6%, і Швейцарія – 

3,9%. Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємствами України впродовж 2018 

року становили 412,8 млрд. грн., що практично на 22,1 % більше від обсягів вкладених 

інвестицій за 2017 рік. 

Для покращення взаємодії джерел фінансування економічного зростання та методів 

і форм їхнього прояву потрібно використовувати інструменти, тобто все те, що дає змогу 

мобілізувати та перерозподілити ресурси, сформувати мотиви і стимули для 

економічного зростання.  

Розглядаючи стан фінансового забезпечення на мікрорівні, необхідно виділити, що 

основою місцевого самоврядування є сукупність фінансових ресурсів території, які 

можна визначити як грошові фонди, що створюють і використовують для соціального й 

економічного розвитку регіонів.  

Державний механізм фінансового забезпечення соціальної сфери не є досконалим, 

йому необхідні структурні зміни щодо бюджетного планування та прогнозування, 

важливим є кошторисний порядок фінансування видатків на соціальні заходи та 

бюджетний контроль. Найголовнішим аспектом при вирішенні цих проблем повинне 

стати використання у системі програмно-цільового методу. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Упродовж останніх років відбуваються процеси технологічних трансформацій, 

котрі зумовлюють перехід на якісно новий рівень технологій ведення бізнесу в умовах 

цифровізації економіки. Розвиток цифрової економіки відбувається під потужним 

впливом глобалізації та інноваційних технологій.  

Нині підприємства і цілі галузі вибирають для себе шлях цифровізації розвитку як 

єдину можливість відповідати умовам навколишнього світу, що нестримно зміняються. 

Завдяки цьому цифрова трансформація промисловості, роздрібної торгівлі, державного 

сектора і інших сфер вже сьогодні міняє життя кожної людини і кожного підприємства. 

В 2018 році Кабінетом міністрів України було схвалено концепцію розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, яка визначає такі основні 

цілі цифрового розвитку: 

- прискорення економічного зростання та залучення інвестицій; 

- трансформація секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні; 

- технологічна та цифрова модернізація промисловості та створення 

високотехнологічних виробництв; 

- доступність для громадян переваг та можливостей цифрового світу; 

- реалізація людського ресурсу, розвиток цифрових індустрій та цифрового 

підприємництва. 

Сектори економіки, що використовують цифрові технології, зростають швидше, 

дешевше та якісніше. Сфери життєдіяльності, зокрема освіта, медицина, транспорт, що 

модернізуються завдяки цифровим технологіям, стають набагато ефективніші та 

створюють нову цінність та якість [1]. 

В епоху цифрової економіки нові технології змінюють структури галузей та бізнес-

моделі компаній. Бізнес розцінює інновації не просто як одну з функцій, а як засіб 

виживання на ринку. 

Оскільки ефективність фінансового менеджменту будь-якого економічного 

суб’єкта визначається спроможністю успішно функціонувати в нинішніх умовах 

зовнішнього економічного середовища. Тому, особливої актуальності набувають 

питання побудови ефективної системи фінансового менеджменту, враховуючи 

особливості сучасної економіки та тенденції цифровізації всього суспільства. 

Цікаво, що за дослідженнями ESG (на замовлення Dell EMC), 95% великих 

підприємств не відповідають вимогам нового цифрового бізнесу, причому 71% 

підприємств згодні, що втрачають конкурентоспроможність без цифрової трансформації. 

Успішно трансформовані підприємства в 7 разів частіше називають цифрові технології 

http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63036.doc.htm?fbclid=IwAR3Cu7oR7xwoX6WJ8ArN4laGoBzYQAg4oOKtl49AqpfgyM3GW_9378YGw4
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63036.doc.htm?fbclid=IwAR3Cu7oR7xwoX6WJ8ArN4laGoBzYQAg4oOKtl49AqpfgyM3GW_9378YGw4
https://pidruchniki.com/15290527/finansi/finansovi_resursi_regionu?fbclid=IwAR0MWpAcKmx0VNmYbrmAj5dd_VTcaP6tyxSgZQYc_yLO6565mMzd97LDYOg
https://pidruchniki.com/15290527/finansi/finansovi_resursi_regionu?fbclid=IwAR0MWpAcKmx0VNmYbrmAj5dd_VTcaP6tyxSgZQYc_yLO6565mMzd97LDYOg
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конкурентною перевагою і джерелом отримання вигоди, а 96% з них майже вдвічі 

перевиконали свої плани по доходах. Бізнес вже розуміє, що настав час здійснювати 

цифрову трансформацію. Водночас, у багатьох підприємств цикл програм до сих пір 

вимірюється місяцями, якщо не роками; вони використовують ізольовану 

інфраструктуру і жорстку, застарілу архітектуру − тобто продовжують стикатися з 

бар’єрами на шляху до цифрової трансформації. Так, 12% підприємств використовують 

застарілі інформаційні технології, 42% демонструють прогрес в ІТ-трансформації, але 

мало впроваджують сучасні технології дата-центрів, 41% підприємств використовують і 

модернізують технології дата-центрів і методи доставки ІТ-послуг, і лише 5% 

підприємств йдуть в ногу з цифровими перетвореннями. Нові характеристики 

економічного простору вимагають перейти від культу ефективності й раціональності до 

перенесення акцентів на відкритість, демократизацію, соціологізацію, креативність 

організаційних процесів, нерівноважність та нелінійність управлінських ієрархічних 

ланцюгів, непередбачуваність і різноманітність траєкторій розвитку підприємств [2]. 

Фінансовий менеджмент, базуючись на новітніх досягненнях у сфері управління, 

усіх прогресивних перетворень у практиці господарювання вітчизняних підприємств, 

спроможний змінювати систему цінностей, пріоритети і тенденції розвитку економічних 

суб’єктів. Із ним пов’язують упровадження принципово нових форм і методів організації 

фінансової роботи, використання сучасних механізмів фінансового ринку.  

Сучасні тенденції в фінансовому менеджменті найвищою метою діяльності 

визначають зростання вартості підприємства та доходів його власників. З цієї точки зору 

фінансового менеджера слід розглядати як посередника між підприємством та 

інвесторами, а суб’єкт господарювання виступає як «клієнт» інвесторів. Світові лідери у 

сфері управлінського консалтингу серед найважливіших критеріїв ефективного 

фінансового менеджменту виділяють досягнення якомога більшої ринкової доданої 

вартості. 

Фінансовий менеджмент – складна, багатофакторна система управління 

фінансовими потоками підприємства. Структурні елементи цієї системи, як і зв’язки між 

ними, не є однорідними, тому цей процес учені характеризують динамічністю, змінністю 

середовища руху ресурсів, постійного коливання попиту та пропозиції на капітал та 

відкритістю у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. Керування такою системою 

потребує застосування новітніх методів та практик. Іспанський соціолог М. Кастельс 

зазначав, що визначальною рисою сучасної економіки є продуктивність, яка все більше 

залежить від застосування досягнень науки та техніки, якості інформації та 

менеджменту, глобалізації, відповідно до якої все організовується без кордонів та 

революційному характері технологічних змін [3]. 

Сучасна економічна наука пропонує широку методологію, яку можна 

застосовувати й у сфері фінансового управління, особливо це стосується 

високорозвинених країн Європи, Америки та різноманітних ТНК, для яких розвиток 

фінансового управління та пошук нових методів для удосконалення систем діяльності 

може бути вирішальним фактором у боротьбі з конкурентами. Відповідно, на перший 

план арени економічного менеджменту виступають питання інновацій у сфері, які 

науковці розглядають у вузькому трактуванні, як засіб оптимізації фінансових потоків, а 

у широкому – як спосіб покращення фінансових процесів, збільшення їхньої гнучкості та 

адаптивності. Сучасний фінансовий менеджмент потребує таких технологій, які здатні 

максимально реалізувати поставлені та початку процесу цілі, покращити системи 

уникнення ризиків, управління капіталом, ліквідністю, а як результат – позитивно 

впливати на добробут світової спільноти. 

Отже, враховуючи сучасні тенденції цифровізації економіки, доцільно було б 

запропонувати доповнювати та оновлювати основні елементи системи фінансового 

менеджменту сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями, такими як: 

цифрові технології, платформи, електронне навчання, соціальні мережі, голосові 
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асистенти, 3D-друк, хмарні технології, інтелектуальні датчики, Big Data, Content 

Analytics, криптовалюти, нанотехнології, когнітивні технології, мобільні додатки, 

електронна комерція, нейромережі, чат боти, штучний інтелект, технології віртуальної та 

доповненої реальності та багато іншого. 
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ПІДПРИЄМСТВ 

 

Зростання ролі аграрної сфери в забезпеченні продовольчої безпеки та якості життя 

кожного громадянина, підвищення рівня інноватизації та інтелектуалізації розвитку 

світових агропродовольчих систем зумовили зростання інтересу представників бізнесу 

до ведення такого високоприбуткового виду підприємницької діяльності як аграрний, 

стрімкий розвиток якого в Україні має прояв у трансформаціях функціонування великих 

корпоративних та появі нових середніх і малих підприємницьких структур. Високий 

ступінь ризику в діяльності сільськогосподарських підприємств, фермерських 

господарств та інших суб’єктів аграрного бізнесу зумовлює необхідність пошуку 

ефективних способів їх фінансового забезпечення, до основних проблем якого наразі 

належать: нестача коштів для самофінансування, нерозвинені системи кредитного та 

фінансового забезпечення, неузгоджене в часі фінансування державних і галузевих 

програм підтримки, низький рівень участі локальних суб’єктів агробізнесу в проектах, 

грантових програмах підтримки аграрного сектора. Означені проблеми зумовлюють 

необхідність вдосконалення фінансового менеджменту агропромислових підприємств. 

Фінансовий менеджмент – система, функціонування якої спрямовано на досягнення 

загальних цілей управління підприємством. З одного боку, він розглядається як керована 

система і яка має певні закономірності й особливості, а з іншого – як керуюча частина 

загальної системи управління підприємством. 

Фінансовий менеджмент повинен забезпечувати формування достатнього обсягу 

фінансових ресурсів згідно з завданнями розвитку підприємства та найбільш 

ефективного їх використання, забезпечувати мінімізацію фінансового ризику, зберігаючи 

передбачений рівень прибутку, оптимізувати грошовий оборот, а також забезпечувати 

постійну фінансову рівновагу підприємства у процесі його розвитку. 

У процесі досягнення мети фінансовий менеджмент на агропромислових 

підприємствах вирішує такі основні завдання: 

- забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до 

завдань розвитку підприємства у майбутньому періоді;  

- забезпечення найефективнішого використання сформованого обсягу фінансових 

ресурсів у розрізі основних напрямів діяльності підприємства;  

- вдосконалення управління грошовими потоками;  
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- забезпечення максимізації прибутку підприємства з найменшим рівнем 

фінансового ризику;  

- забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику при очікуваному рівні 

прибутку; 

- забезпечення беззбиткової діяльності підприємства. 

Кожне сільськогосподарське підприємство для забезпечення виживання в умовах 

конкуренції має враховувати й використовувати додаткові джерела розвитку. У сучасних 

умовах господарювання, якщо фінансовий потенціал вичерпав свої джерела, не має бази 

росту, то це шлях до банкрутства. Реалізація того чи іншого компонента фінансового 

потенціалу підпорядкована досягненню конкретних цілей сільськогосподарських 

підприємств. Диверсифікованість компонентів фінансового потенціалу передбачає 

довгострокове його функціонування як економічної системи у швидко мінливих умовах 

зовнішнього середовища [2]. 

Отже, в умовах швидко мінливого ринкового середовища в Україні перед 

підприємствами аграрного сектору постають проблеми формування та ефективного 

використання наявних ресурсів, пошуку резервів підвищення прибутковості діяльності, 

пов’язані зі специфічними галузевими особливостями (залежність 

сільськогосподарського виробництва від природних умов, сезонність виробництва, 

визначення реального фінансового результату в кінці фінансового року), що вимагає 

ефективного механізму управління фінансовим потенціалом, опираючись на стратегію 

розвитку аграрних підприємств на перспективу [1]. 

Аналіз практики фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств 

свідчить про те, що більшість з них не створили ефективну систему фінансового 

менеджменту, основою якого є управління формуванням, розміщенням та 

використанням фінансових ресурсів. Тому першочерговими заходами у напрямку 

вдосконалення фінансового менеджменту, на нашу думку, мають бути:  

- наукова розробка теоретичних засад фінансового менеджменту 

сільськогосподарських підприємств із врахуванням їх галузевої специфіки, місця у 

фінансовій системі національної економіки, домінуючих організаційно-правових форм, 

особливостей формування відносин власності та особливостей доступу до зовнішніх 

джерел фінансових ресурсів;  

- реорганізація фінансової функції сільськогосподарських підприємств відповідно 

до вимог сучасного етапу економічного розвитку, створення фінансових служб і 

розробка та впровадження сучасної системи фінансового планування;  

- організація управлінського обліку та системи фінансового моніторингу у 

відповідності з потребами кожної із функціональних сфер управління підприємством і 

удосконалення фінансового обліку.  

Для ефективного фінансового менеджменту необхідно достатньо приділяти увагу 

обліку, контролю, плануванню та аналізу.  

Управління сільськогосподарськими підприємствами вимагає постійного 

поліпшення системи інформаційного, зокрема обліково-аналітичного забезпечення, яка б 

допомогла управлінцям не тільки мати достовірну інформацію, але й більш повно 

контролювати використання наявних ресурсів, не допускаючи виникнення 

невиправданих витрат. Це означає, що потенціал сучасного фінансового менеджменту 

настільки великий, що навіть у важких для підприємництва умовах при нестандартному, 

творчому використанні всіх можливостей менеджменту можна не тільки вижити, але й 

процвітати, причому в рамках законності [3]. 

Отже, фінансовий менеджмент відіграє провідну роль в управлінні фінансовими 

активами агропромислових підприємств. Адже, від злагодженої роботи команди 

фінансових менеджерів залежить процес реалізації фінансової стратегії та політики, 

досягнення визначених цілей та розв'язання окреслених завдань. Чіткий розподіл 

обов'язків, організація роботи фінансової служби, формування інформаційної бази та 
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своєчасне реагування на відхилення фактичних результатів від запланованих, 

недопущення зниження індикаторів фінансової безпеки, фінансового стану суб'єкта 

господарювання – це шлях до ефективного функціонування агропромислових 

підприємств і в підсумку всього аграрного сектору України. 
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ІННОВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ 

 

В умовах глобалізації, зростання конкурентної боротьби та зростання кризових 

явищ трансформуються та ускладнюються проблеми функціонування корпорацій, які є 

найбільш ефективною та прогресивною формою господарювання у ХХІ столітті. 

Корпорації формують економічну основу розвинутих країн та визначають їх 

конкурентоспроможність на світовому ринку. 

Cучасний стан джерел фінансування малих та середніх підприємств в Україні не 

дозволяє їм активно розвиватися на інноваційній основі. Важливими причинами такої 

ситуації є дефіцит власних ресурсів, внаслідок низького рівня рентабельності і, 

відповідно, зменшення суми прибутку; обмежене використання банківських позик через 

високі процентні ставки; нестабільна діяльність банківської системи; недостатня 

розробка альтернативних джерел фінансування; недостатні знання малого та середнього 

бізнесу щодо можливості участі у міжнародних грантових програмах [5].  

Майже всі управлінські рішення на корпоративних підприємствах спричиняють рух 

фінансових ресурсів, і, відповідно, фінансові відносини. Зазначене знаходить 

відображення у ключових фінансових показниках діяльності корпоративного 

підприємства та фінансових вигодах учасників корпоративних відносин. Рішення, що 

стосуються фінансової сфери діяльності корпоративних підприємств, здійснюють 

значний вплив на вибір напрямів їх розвитку, стійкість фінансового стану та можливості 

зростання. Відсутність належного контролю за рухом фінансових ресурсів, 

непродуманість короткострокових і довгострокових рішень дезорганізовують 

управлінську систему та можуть призвести до втрати конкурентних переваг на ринку. 

Тому корпоративні фінанси, пов’язані з ефективним формуванням, розподілом і 

використанням фінансових ресурсів, є однією із найбільш динамічних сфер фінансової 

науки та практики [1]. 

Корпоративні фінанси – це наукова категорія, яка має чітко визначений зміст, 

функції та методологічний каркас. Об’єкт та предмети дослідження у сфері 

корпоративних фінансів, а також їх функції принциповим чином відрізняються від тих, 

які притаманні державним фінансам чи фінансовому посередництву [2]. 

Варто наголосити, що корпоративні фінанси є важливою складовою частиною 

фінансової системи держави, оскільки обслуговують сферу матеріального виробництва, 

формують національне багатство, сукупний суспільний продукт. Беручи участь в 
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процесах виробництва, розподілу, обміну та споживання корпоративні фінанси є 

індикатором стану як окремого суб’єкта господарювання, так і економіки держави 

загалом. Особливості кожного корпоративного підприємства знаходять відображення у 

специфіці формування фінансових ресурсів, які мають різне функціональне призначення 

у вирішенні завдань виробничого, постачально-збутового й соціального характеру та 

накладають відбиток на корпоративні фінанси. Матеріальним носієм корпоративних 

фінансів є фінансові ресурси, що постійно знаходяться в русі та опосередковують 

процеси господарської діяльності корпоративних підприємств.  

Як уже зазначалося, зміст корпоративних фінансів відображається у 

різноманітних економічних відносинах, які стосуються: 1) формування фінансових 

ресурсів, що пов’язане з отриманням грошових коштів, необхідних для забезпечення 

функціонування корпорації; 2) розподілу фінансових ресурсів, що полягає в управлінні 

рухом грошових коштів шляхом зміни їх пропорцій і структури для найбільш повного та 

ефективного використання в межах корпорації; 3) використання фінансових ресурсів, що 

передбачає їх спрямування у різноманітні об’єкти з використанням низки фінансових 

методів (інвестування, фінансування, страхування, оподаткування тощо) [1]. 

Одною з специфічних рис, домінантою корпоративних фінансів є те, що в процесі 

функціонування фінансових відносин корпорації, формування, використання й руху її 

капіталу створюються умови для збільшення вартості її активів. Утім, якщо власники та 

інші суб’єкти економічних відносин намагаються будь-що отримати прибуток, не 

забезпечуючи зростання вартості активів корпорації, виникає ризик її колапсу. Так, коли 

нові власники приватизованих вітчизняних підприємств продавали активи (обладнання, 

запаси), вони отримували чималі прибутки, але економіка й фінанси підприємства 

врешті-решт згортались. Отже, специфічне суспільне призначення корпоративних 

фінансів полягає в тому, що в процесі фінансових відносин створюються умови для руху 

капіталу й тим самим уможливлюється зростання вартості активів корпорації [3]. 

Сутність і суспільне призначення корпоративних фінансів відображається у 

виконуваних ними функціях. При чому думки науковців щодо функцій корпоративних 

фінансів є досить різноманітними. Загалом, сучасне бачення функцій корпоративних 

фінансів дещо відрізняється від традиційної їх інтерпретації пострадянською фінансової 

наукою. Поряд із усталеними функціями (формування фінансових ресурсів, їх розподілу, 

контролю за ефективним формування та розподілом ресурсів), слід виокремити новітні: 

трансформація преференцій капіталодавців у параметри залучення капіталу, функція 

впливу на поведінку учасників фінансових відносин, вартість-формуюча функція та 

функція трансферту інформації [1]. 

Розробниками й носіями прогресивних наукових ідей стосовно корпоративних 

фінансів залишаються представники тих країн, де практика таких фінансів 

найрозвинутіша. Це наукові школи університетів США, Великобританії, Канади та 

інших розвинутих країн, що націлені на запити ринку та всебічно досліджують 

механізми ефективного використання фінансів корпорацій. Водночас більшість країн із 

ринками, що формуються, істотно відстають у інноваційному розвитку та не реалізують 

свого потенціалу насамперед через недостатню зрілість ключових учасників сучасної 

ринкової економіки — корпорацій і, зокрема, корпоративних фінансів. Це стосується й 

України [4], 

Оскільки в інформаційному суспільстві наука та освіта, у тому числі фінансова, 

стають визначальними у формуванні інноваційного потенціалу національного 

господарства, надзвичайно важливо запозичити найкращі світові наукові й практичні 

надбання, щоб реалізувати їх у підготовці спеціалістів та розвитку інноваційного 

потенціалу вітчизняної економіки. Адже можливості залучення інвестицій, а також 

перспективи інтеграції в міжнародні фінансові ринки безпосередньо залежать від стану 

корпоративних фінансів та рівня знань їхніх учасників. 
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В інноваційній економіці актуальність пізнання корпоративних фінансів зростає, 

при цьому, як зазначають вчені, саме ця галузь належить до найскладніших розділів 

сучасної економічної науки. 

Одним з специфічних напрямків неокласичної парадигми корпоративних фінансів, 

який досліджує вплив інформації на поведінку учасників ринку капіталів за різних 

рамкових умов з метою прогнозування та управління поведінкою учасників фінансових 

відносин є біхевіористичні (поведінкові) фінанси [3]. Сучасний тренд у розвитку 

економічної науки в цілому та корпоративних фінансів зокрема досить виразно 

характеризує доробок лауреатів Нобелівської премії з економіки за останні роки. За цієї 

концепції дещо послаблюються припущення неокласичної теорії щодо раціональності 

поведінки, досконалості інформаційного забезпечення, трансакційних витрат. 

          Відповідно до обґрунтованої біхевіористами проспективної теорії (”prospect 

theory”), що позначається також як «нова теорія очікувань» або «теорія вибору», 

індивіди є більш чутливими до втрат, ніж до виграшів (прибутків). Це означає, що для 

економічних суб’єктів є більш важливим уникнення збитків, ніж отримання прибутків. 

Окрім цього, індивіди готові нести набагато вищі ризики для збереження існуючої 

ситуації (status-quo), порівняно з ризиками, пов’язаними зі зміною існуючого стану справ 

[4]. 

          У контексті біхевіористичних фінансів важливим є не лише усунення негативного 

впливу ірраціональної поведінки на діяльність корпорації, але й пошук шляхів 

використання особливостей людської поведінки як драйвера вартості компанії. 

       Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що корпоративні фінанси є надзвичайно 

динамічною категорією і знаходяться у стані постійної трансформації. Двигуном 

інноваційної економіки, котра виступає вихідною домінантою сучасного інформаційного 

суспільства, є наукові знання. Ключову роль у розвитку інформаційного суспільства та 

його інноваційної економіки відіграють корпорації ‒ лідери ринкових трансформацій. У 

цьому контексті система знань про корпоративні фінанси набуває особливого значення, 

великою мірою визначаючи інноваційний потенціал національного господарства.  
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ФІНАНСОВA СТРАТЕГІЯ КОРПОРАЦІЇ 

 

На сьогоднішній день у практиці господарювання корпорацій найбільш широкого 

застосування набуває методика стратегічного фінансового менеджменту. Це пов'язано з 
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обмеженістю фінансових ресурсів, нестабільністю політичного та економічного 

середовища, непередбачуваними ситуаціями всередині самої корпорації.  

Розвиток бізнесу в Україні відбувається в часі суспільно-економічних 

трансформацій та під впливом системи екзогенних та ендогенних чинникiв. Ведення 

бізнесу в Україні здійснюється в умовах мінливого макросередовища, тому суб’єктам 

підприємництва доводиться адаптуватися до таких умов [2, с. 24]. Тому, виникає 

необхідність швидко адаптуватися до змін та розумно приймати рішення, які сприяють 

покращенню стану корпорації. Важливими елементами діяльності сучасних підприємств 

в розробці фінансової стратегії є грамотний моніторинг заборгованості, як 

кредиторської, так і дебіторської, аналіз грошових потоків, пошук ефективних джерел 

фінансування та вигідних інвестиційних рішень, розробка податкової політики тощо.  

Фінансова стратегія – це один з найважливіших видів функціональної стратегії 

підприємства, що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та 

фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору 

найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного коригування напрямків 

формування та використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього 

середовища. 

Ефективність функціонування підприємств залежить від правильності вибору і 

обгрунтування фінансової стратегії, що є істотним компонентом загальної економічної 

стратегії підприємства. Фінансова стратегія визначає поведінку підприємства на ринку, 

формує його ринкову позицію залежно від наявності фінансових ресурсів, методів та 

напрямів їх використання [1, с.46]. 

Першим етапом процесу формування фінансової стратегії є збирання інформації 

про конкурентів підприємства, клієнтів, постачальників, посередників, рівень попиту, 

економічну політику держави тощо. Важливою також є оцінка сильних і слабких сторін 

корпорації, що відбувається внаслідок проведеного SWOT-аналізу. Окрім того,  

розглядаються нові можливості, шанси впровадити щось нове, розширити коло клієнтів, 

впровадити нові технології чи нову продукцію. Без сумніву під час ведення 

господарської діяльності компанії виникають певні небезпеки і проблеми, які можуть 

мати негативний вплив на ведення діяльності, тому варто їх взяти до уваги при розробці 

стратегії, щоб бути готовим до непередбачуваного «удару». 

Щоб визначити стратегічні зони господарювання, корпорація повинна врахувати 

умови державного регулювання ринку, розмір ринку, наявність і склад конкурентів, 

платоспроможний попит, існуючі канали збуту, бар'єри входу на ринок. Наступним 

етапом є формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства. Цілі 

фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного 

розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості 

підприємства.  

Сформована ціль повинна відповідати рівню забезпечення ресурсами. Вибрана 

загальна фінансова ціль визначає період її досягнення. Умовами визначення періоду 

досягнення цілей є галузева належність організації, її розмір, стадії життєвого циклу 

товарів тощо. Зрозуміло, що фінансова стратегія фірми, якій загрожує банкрутство, 

відрізнятиметься від стратегії здорової фірми. 

Коли стратегічні цілі сформовано, існує подальша необхідність в формуванні 

можливих варіантів фінансової стратегії підприємства.  

Серед варіантів фінансових стратегій можна виділити наступні: 

1) зниження витрат – важливий і завжди актуальний напрямок стратегічних цілей 

компанії. Здійснити це  можна на всіх етапах життєвого циклу, починаючи з етапу 

проектування і закінчуючи реалізацією; 

2) диференціювання – збільшення асортименту, надання додаткових послуг, освоєння 

нових видів діяльності. Це дозволяє компанії у випадку невдачі в якійсь одній сфері 

діяльності компенсувати цю невдачу успіхами в іншій; 
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3) часткове чи повне згортання інвестиційної та інноваційної діяльності; 

4) виявлення проблемних місць та розробка заходів для їх усунення, визначення 

переліку стабілізаційних заходів; 

5) оптимальне використання наявних ресурсів; 

6) визначення оптимального рівня співвідношення залучених і власних коштів для 

підтримки поточної платоспроможності підприємства на належному рівні; 

7) реклама компанії тощо [1]. 

Після того, як сформовано фінансову стратегію, відбувається її реалізація, а згодом 

– моніторинг, що становить процес постійного відстеження фактичних проміжних і 

кінцевих результатів за показниками, які характеризують фінансову діяльність 

підприємства із запланованими. Якщо в процесі формування і реалізації фінансової 

стратегії виявлено певні відхилення фактичних значень показників від планових і від 

визначених умов діяльності підприємства, то відбувається коригування стратегії на тому 

етапі, де виявлено відхилення.  

Отже, фінансову стратегію можна визначити як одну з найважливіших 

функціональних стратегій підприємства, що забезпечує усі основні напрямки розвитку 

його фінансової діяльності і фінансових відносин шляхом формування довгострокових 

фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного 

корегування напрямів формування і використання фінансових ресурсів при зміні умов 

зовнішнього середовища. Найважливішим завданням розробки фінансової стратегії є 

визначення обсягів, джерел та форм залучення фінансових ресурсів для здійснення 

господарської діяльності підприємства.  

Розробка фінансової стратегії на підприємстві має здійснюватися за визначеною 

методикою, яка містить низку визначених етапів: аналіз середовища існування 

підприємства, розробка системи стратегічних цілей, визначення можливих варіантів, 

формування фінансової стратегії, реалізація, моніторинг та коректування фінансової 

стратегії. Розробка фінансової стратегії базується на конкретних принципах: 

збалансованості матеріальних і фінансових потоків, фінансового контролю та аналізу 

діяльності підприємства, прогнозування альтернативних варіантів розвитку. 
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СЦЕНАРІЇ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ 
 

Стрес-тестування (СТ) – це метод кількісної оцінки ризику, який полягає у 

визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик, та у визначенні 

шокової величини зміни зовнішнього чинника: валютного курсу, процентної ставки 

тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає 

банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями. СТ широко 

використовується для оцінки кредитного ризику, ризику ліквідності, валютного ризику, 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/36.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/36.pdf
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ризику зміни процентної ставки та вартості активів. Метою стрес-тестування є оцінка 

ризиків та визначення спроможності протистояти потрясінням на фінансовому ринку.  

Найбільш поширеними об’єктами СТ є: різка зміна відсоткових ставок за 

внутрішніми чи зовнішніми запозиченнями, кредитами, цінними паперами тощо; суттєві 

коливання валютних курсів; кредитний ризик у кредитних портфелях; різкі зміни в 

обсягах і структурі капіталу фінансової установи, вартості застави за іпотеки; зниження 

ліквідності та можливість дефолту банку; ймовірність виникнення системного ризику на 

основі різкого зниження ліквідності чи втрати капіталу тощо [1].  

Отже, сутність стрес-тестування полягає у тому, що фінрегулятори докладніше 

вивчають бухгалтерську звітність великих фінансових організацій, щоб розрахувати 

обсяги необхідного банкам додаткового капіталу для виживання в катастрофічних 

умовах на ринку. Класичні алгоритми стрес-тестування включають складні процедури 

(багатофакторні сценарії) складання шокових макроекономічних сценаріїв із набором 

катастрофічно несприятливих значень таких змінних, як ВВП, інфляція, курс 

національної валюти, ринкові ставки дохідності або біржові індекси. На основі аналізу 

історичних рядів даних моделюються очікувані зміни банківських балансів під впливом 

зазначених макроекономічних ударів. Якщо цільовий показник банку (наприклад, 

адекватність капіталу) виявився нижчим за його нормативні значення, його треба 

негайно докапіталізувати.  

НБУ проводить стрес-тестування кредитного та ринкового ризиків (процентного 

та валютного). СТ передбачає оцінку стійкості банків за умов гіпотетичної кризи, адже 

банки повинні мати достатній запас капіталу, щоб не тільки повноцінно функціонувати 

за поточних макроекономічних умов, а й витримати негативні наслідки можливої кризи. 

Стрес-тестування проводитиметься за двома сценаріями: базовим та несприятливим 

(табл. 1). 

Таблиця 1 - Макроекономічні сценарії для стрес-тестування банківської системи 

України на 2018–2020 рр. 
Показник 2017 Базовий сценарій Несприятливий сценарій 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

За оцінками НБУ 

Реальний ВВП, % 2.1 3.4 2.9 2.9 -3.3- -3.8 1.0 

Номінальний ВВП, % 23.0** 15.8 11.3 8.9 18.8 12.9 11.6 

Індекс споживчих цін, % 

(на кінець періоду) 

13.7 8.9 5.8 5.0 18.7 15.5 9.3 

Індекс споживчих цін, % 

(середній за період) 

14.4 11.0 7.3 5.7 20.8 16.5 8.7 

Рівень безробіття, % 9.5∗∗ 8.5 8.2 8.3 9.8 10.0 9.5 

 За оцінками Focus Economics За оцінками НБУ 

Зниження курсу гривні 

до дол США, % (р/р) 

3.8 5.4 2.7 1.5 23.1 11.1 5.6 

* Реальний ефективний обмінний курс.  

** Оцінені значення за 2017 р. 

Базовий макроекономічний сценарій є близьким до базового прогнозу НБУ (для 

нього використано публічні прогнози НБУ). Значення обмінного курсу для базового 

сценарію взято з консенсус-прогнозу Focus Economics. Базовий макроекономічний 

сценарій ґрунтується на публічних прогнозах НБУ, крім прогнозу обмінного курсу. 

Прогноз зміни обмінного курсу, закладений у базовий сценарій, базується на даних 

консенсус-прогнозу [3].  
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Несприятливий макроекономічний сценарій побудований на гіпотетичних 

припущеннях макроекономічних показників, які призводять до реалізації кредитного та 

ринкового ризиків у суттєвих обсягах. 

Отже, для поширення практики стрес-тестування не лише на макрорівні (коли 

методологія розробляється регулятором і ним же проводиться стрес-тестування як усієї 

банківської системи, так і окремих банків за сформованим переліком), а й на рівні 

окремих банківських установ України, розроблення та застосування ними адекватних 

методик стрес-тестування необхідними є уніфіковані методичний підхід та методи і 

моделі стрес-тестування банків. 
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні стан вищої освіти в Україні характеризується дефіцитом бюджетного 

фінансування на фоні жорстокої конкуренції між навчальними закладами різних 

напрямів підготовки фахівців і різних форм власності та потребує нових ефективних 

підходів щодо формування та використання матеріального, фінансового та науково-

педагогічного потенціалу. Диверсифікація доходної частини Кошторису доходів та 

витрат ВНЗ, ефективний розподіл і використання фінансових ресурсів ВНЗ в цих умовах 

– одна з ключових проблем функціонування державних вищих навчальних закладів 

України.  

Світова фінансово-економічна криза негативно вплинула на розвиток системи 

вищої освіти: відбулося скорочення доходів і зниження економічної активності 

користувачів освітніх послуг, зменшення бюджетних надходжень і обмеження витрат 

ВНЗ на розвиток освітньої, наукової, господарської діяльності, зниження стимулювання 

праці професорсько-викладацького складу, що в майбутньому може призвести до 

неякісного викладання навчальних дисциплін, гальмування розвитку освітньо-наукової 

діяльності. Проте основною перешкодою у розвитку вітчизняних ВНЗ є різке скорочення 

платоспроможного попиту населення й погіршення демографічної ситуації в країні, і як 

наслідок, зменшення чисельності абітурієнтів. Зарубіжний та вітчизняний досвід 

свідчать, що освіта не може повною мірою розвиватися без істотної підтримки держави. 

А держава сьогодні не в змозі покрити потреби ВНЗ у фінансових коштах і через це 

повинна заохочувати диверсифікацію джерел фінансування, шукати засоби для 

забезпечення фінансової підтримки доступу громадян до вищої освіти. Зниження 

бюджетного фінансування та надання освітнім закладам можливості заробляти гроші 

ставить перед ними питання пошуку нових джерел фінансування і розширення сфери 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB18095
http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/181.pdf
http://finbalance.com.ua/news/Stres-test-NBU-otsinit-yak-na-TOP-25-bankiv-vpline-devalvatsiya-hrivni-na-23
http://finbalance.com.ua/news/Stres-test-NBU-otsinit-yak-na-TOP-25-bankiv-vpline-devalvatsiya-hrivni-na-23
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діяльності. Адже, як зазначає Сафонова В.Є, реформа освіти – явище не тільки освітнє, а 

й взагалі суспільне, зокрема економічне» [1, с. 102]. 

Одним з основних показників загального рівня фінансування вищої освіти є 

видатки на студента. Але Україна за такими видатками протягом тривалого часу істотно 

відстає навіть від таких східноєвропейських сусідів, як Румунія, Польща, Угорщина, 

країн Прибалтики. Насправді відставання у загальному фінансуванні в розрахунку на 

студента є ще більшим, оскільки в Україні є поділ на «бюджетників» і «контрактників», і 

середні видатки на студента-контрактника є майже вдвічі меншими за бюджетні. А в 

багатьох інших країнах ці видатки додаються, і сумарний обсяг фінансування включає не 

лише бюджетні видатки, але також видатки домогосподарств та інші. 

Для того, щоб подолати відставання, Україна має збільшити видатки на вищу 

освіту у 3-4 рази. Втім, за відсотком видатків державного бюджету, що надаються на 

вищу освіту, Україна є одним з європейських лідерів. Отже, виходить, що наявного 

фінансування на забезпечення конкурентоспроможної вищої освіти Україні 

катастрофічно не вистачає і грошей у бюджеті на подолання відставання від країн ЄПВО 

сьогодні немає та найближчим часом, імовірно, не буде [2]. 

Частково вирішити проблему фінансування можна шляхом збільшення бази 

оподаткування; збільшення ставки оподаткування; зменшення кількості здобувачів 

вищої освіти; стимулювання надходження позабюджетних коштів; підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів. Але, як зазначає В. Бахрушин, не всі з 

цих пропозицій можуть бути реалізовані. Економічне зростання може дати ефект лише у 

середньостроковій чи довгостроковій перспективі, а збільшення ставок оподаткування 

може призвести до результатів, протилежних очікуванням, через зростання частки 

тіньової економіки. Подолання відставання потребує розвитку високотехнологічних 

галузей економіки, які у свою чергу вимагають високоякісної освіти з належним 

фінансуванням. Тому такий шлях є малоймовірним. Але розуміння цілей має впливати 

на вибір пріоритетів у розподілі бюджетного фінансування вищої освіти [2]. 

Сьогодні популярною є теза про перевиробництво фахівців. Одним з основних 

показників залучення молоді до вищої освіти є Gross Enrollment Ratio – кількість 

здобувачів, поділена на кількість молодих людей студентського віку і переведена у 

відсотки. Для України Gross Enrollment Ratio сьогодні є високим. Але загалом він 

високий і істотно збільшився у багатьох країнах [2].  

Звідси можна зробити висновок про обмежені можливості збільшення 

фінансування на студента за рахунок зменшення кількості студентів-бюджетників. З 

урахуванням економічної та соціальної ситуації і з метою підвищення якості вищої 

освіти можна зменшити GER до 60-65%, але не в 2-3-4 рази, як пропонують окремі 

учасники дискусій. Більш того, в контексті запровадження індикативної (граничної) 

собівартості, передбаченого Законом України «Про Державний бюджет на 2019 р.» [3], 

можна прогнозувати, що таке зменшення кількості студентів відбуватиметься переважно 

за рахунок тих, хто навчається за власні кошти. 

Важливим джерелом додаткового доходу у цій ситуації може стати отримання 

додаткових позабюджетних коштів, не пов’язаних із наданням основних освітніх послуг. 

Для цього треба створювати умови, які б спряли надходженню інвестицій та захисту 

інвесторів. 

Однією з таких умов є істотне збільшення фінансової автономії закладів вищої 

освіти і скасування застарілих фінансових нормативів, що заважають пошуку шляхів 

розвитку. Але для цього університети повинні позбуватися статусу бюджетних установ, 

який за визначенням передбачає істотні обмеження автономії. Це потребує внесення змін 

до Бюджетного і Податкового кодексів, а також низки інших законів, спрямовані на 

збереження окремих прав і пільг, які сьогодні мають заклади вищої освіти. Такий проект 

сьогодні підготовлений, і варто прискорити його доопрацювання і внесення до ВР.  



113 
 

 

Крім цього, при зменшенні державного замовлення, в умовах наслідків 

демографічної кризи, найоптимальніший для навчальних закладів спосіб одержати 

додаткові кошти – це розширити види освітніх послуг і обсягів їх надання, що є не тільки 

засобом залучення коштів, але й вимушена політика, спрямована на збереження 

кадрового викладацького потенціалу Доходи, одержані від надання платних послуг, 

спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних із наданням цих послуг, сплату 

податків, обов'язкових згідно з чинним законодавством внесків, відрахувань, зборів, 

платежів. У першу чергу доходи від надання платних послуг мають спрямовуватися на 

покриття потреби в коштах на заробітну плату працівників і нарахування на неї, 

матеріальне забезпечення студентів із числа дітей-сиріт і студентів, які залишилися без 

піклування батьків, виплату стипендії, харчування в порядку державного забезпечення 

відповідних визначених законом категорій студентів, оплату витрат, пов'язаних із 

господарським утриманням закладу, інші невідкладні витрати закладу. Кошти, які 

залишаються в закладах освіти після виплат вищезазначених сум, можуть 

спрямовуватися на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень, матеріальне 

забезпечення і соціальний захист працівників [4]. При цьому, головною метою є 

розвиток освітньої діяльності, підвищення якості освіти і забезпечення гідного рівня 

оплати праці професорсько-викладацького складу та обслуговуючого персоналу 

навчального закладу. Сьогодні необхідна розробка такого механізму фінансування вищої 

освіти, який би забезпечив підвищення ефективності використання наявних коштів у 

ВНЗ та створив умови для залучення додаткових фінансових ресурсів через 

диверсифікацію джерел фінансування вищих навчальних закладів і ширшої участі 

підприємств у підготовці фахівців у ВНЗ, активній їх допомозі у покращенні 

матеріального стану закладів освіти. 
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недовготривалості виготовленої продукції, а й у менших фінансових можливостях, аніж 

у великих сільськогоспо-дарських підприємствах. Належна державна фінансова 

підтримка фермерських господарств зрівняє їх у розвитку з іншими суб’єктами 

аграрного виробництва 

У сучасних умовах розвитку сільського господарства України передбачено зміну 

державної стратегії розвитку сільського господарства, яка повинна постійно 

вдосконалюватися для забезпечення сільськогосподарського виробництва на належному 

рівні. Фермерські господарства є вразливим складником сільського господарства, який 

потребує особливої уваги з боку держави. Для них існує багато перешкод та проблем 

розвитку, а саме: технічне та технологічне забезпечення, занижені ціни реалізації власної 

продукції, ускладнення збуту та реалізації продукції, постійні сезонні інфляційні 

процеси, малодоступні кредитні ресурси та державні дотації. Належна державна 

фінансова підтримка фермерських господарств надасть можливість збільшити рівень їх 

конкурентоспроможності.  

Актуальність проблеми розвитку фермерства в Україні обумовлює той факт, що у 

країнах ЄС фермерські господарства забезпечують населення якісними продуктами, 

приблизно на 80 %, тобто стає основою європейської продовольчої незалежності. 

Розроблена Кабінетом Міністрів України «Концепція розвитку фермерських 

господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки», висвітлює основні 

причини, що стримують їх розвиток. До них належать: відсутність цілісної послідовної 

державної політики, спрямованої на підтримку фермерських господарств, низький рівень 

можливостей щодо залучення фінансових ресурсів та інвестицій для їх функціонування 

та  розвитку. 

Однією з форм державної підтримки фермерських господарств в України є 

фінансова підтримка. Основним нормативним актом у цій сфері є Закон України «Про 

фермерські господарства», стаття 9 якого визначає, що новоствореним фермерським 

господарствам у період становлення, фермерським господарствам з відокремленими 

садибами та іншим фермерським господарствам надається допомога за рахунок 

державного і місцевого бюджетів, у тому числі через Український державний фонд 

підтримки фермерських господарств [1]. 

Держава надає фінансову підтримку фермерським господарствам через 

Міністерство аграрної політики та продовольства, яке є розпорядником бюджетних 

коштів першого рівня, та Український державний фонд підтримки фермерських 

господарств, який є розпорядником бюджетних коштів другого рівня. Нині умови 

надання державної допомоги фермерським господарствам не відповідають вимогам 

аграрного ринку. Також залишається складною процедура отримання фінансової 

підтримки фермерськими господарствами на безповоротній основі.  

Запорукою результативності державної допомоги фермерських господарств є не 

тільки збільшення розмірів фінансування з бюджету, а й забезпечення зрозумілого й 

чіткого порядку використання таких грошових коштів, тому у наступному бюджетному 

періоді необхідно поліпшити порядок використання фінансових ресурсів, які передбачені 

в державному бюджеті для надання допомоги фермерським господарствам [2]. 

Необхідно забезпечити подальший розвиток фермерських господарств у таких 

напрямах: створення власного ринку збуту товарів; упровадження інноваційних 

технологій виготовлення сільськогосподарської продукції; реалізації інвестиційних 

проектів із придбання  техніки  на умовах лізингу; спрямування частини інвестицій на 

розвиток виробничої і технологічної інфраструктури; формування добровільних 

об’єднань фермерських господарств; збільшення розмірів прямого інвестування 

фермерських господарств за рахунок власних коштів; забезпечення дотацій на 

впровадження новацій у сільському виробництві екологічно чистих товарів та їх 

переробки на місцях [3, с. 47].    
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Таблиця 1 - Фінансування видатків по Мінагрополітики України за рахунок коштів 

Державного бюджету, 2018-2019 рр., млн.грн 

Видатки  2018 р. 2019 р. 

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств, всього 203,3 464,8 

Часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин 

вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців 

та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію 

6,4 50,0 

Часткова компенсація витрат, пов'язаних з наданими 

сільськогосподарськими дорадчими послугами 

0,2 1,0 

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів 

8,6 5,0 

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва 

108,0 195,0 

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - 

новоствореним фермерським господарствам 

28,7 30,0 

 

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для 

фермерських господарств (крім новостворених) 

43,0 96,8 

Здешевлення кредитів 8457,3 87,0 

Джерело: [2] 

Державна фінансова підтримка фермерських господарств стане більш ефективною, 

якщо вона буде плаваючою і прив’язаною до їхніх фінансових результатів діяльності. 

Так, часткове відшкодування вартості купленого у суб’єктів насінництва насіння від 

сільськогосподарських рослин повинно відбуватися в розмірі 80% вартості насіння, а 

часткове відшкодування витрат, які пов’язані з наданими сільськогосподарськими 

дорадчими послугами, – в обсязі 90%, у разі досягнення фермерського гос-подарства 

точки беззбитковості чи тоді, коли прибуток не був спрямований на подальше виробництво, а 

також для новостворених фермерських господарств у перший рік діяльності. 

Таким чином,  основними напрямами вдосконалення державної підтримки 

фермерських господарств мають бути збільшення  державної фінансової допомоги, 

забезпечення зрозумілого й чіткого порядку використання коштів такої допомоги, 

забезпечення дотацій на впровадження новацій у сільському виробництві екологічно 

чистих товарів та їх переробки на місцях.  
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-

КРЕДИТНИМИ ВІДНОСИНАМИ 

Фінансовий менеджмент - це специфічна система управління грошовими потоками, 

рухом фінансових ресурсів і відповідною організацією фінансових відносин. Фінансовий 
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менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових 

відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами у процесі руху фінансових 

ресурсів.   

Фінансовий менеджмент як система управління складається з двох підсистем: 

керованої підсистеми (об'єкта управління) і керівної підсистеми (суб'єкта управління). 

Об'єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов здійснення 

грошового потоку, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і фінансових відносин 

між господарюючими суб'єктами і їхніми підрозділами у господарському процесі. 

Суб'єкт управління - це спеціальна група людей (фінансова дирекція як апарат 

управління, фінансовий менеджер як управляючий), що за допомогою різних форм 

управлінського впливу здійснює цілеспрямоване функціонування об'єкта. 

Будь-який об'єкт управління, будь-який процес являють собою систему. Під 

системою розуміють сукупність взаємодіючих елементів, що складають цілісне 

утворення. Фінансова система входить у соціально-економічну систему. Основною 

властивістю соціально-економічної системи є те, що в її основі лежать інтереси людей. 

Сукупність суспільних, колективних і особистих інтересів впливає на стан системи і 

процес її розвитку. У свою чергу система складається з елементів. Під елементом 

системи розуміють таку підсистему, яка в умовах певного дослідження не підлягає 

подальшому поділу на складові. Отже, елемент завжди є структурною частиною будь-

якої системи. 

 Вплив суб'єкта на об'єкт управління, тобто сам процес управління, може 

здійснюватися тільки за умови обігу певної інформації між керівною і керованою 

підсистемами. Процес управління незалежно від його конкретного змісту завжди 

передбачає одержання, передачу, переробку і використання інформації. 

Фінансовий менеджмент базується на кількох основних концепціях: зміна цінності 

грошових ресурсів у часі; рух грошових потоків; підприємницький і фінансовий ризик; 

вартість капіталу і т. д. 

Функції фінансового менеджменту: 

Перша функція - управління інвестиціями - фінансовий менеджер має вирішувати 

такі основні завдання: 

- оцінка величини і складу ресурсів, необхідних для підтримки досягнутого 

економічного потенціалу підприємства і розширення його діяльності; 

- оцінка доцільності і ефективності інвестування в необоротні активи 

підприємства; 

- пошук потенційно привабливих проектів для інвестування тимчасово 

вільних грошових коштів (довгострокових капітальних і фінансових вкладень); 

формування та реалізація бюджету капітальних вкладень та ін. 

Друга функція  пов'язана з управлінням структурою капіталу, тобто поєднанням 

позикових і власних коштів, що використовуються підприємством для фінансування 

своїх операцій. Вона передбачає детальну оцінку: 

- обсягу необхідних фінансових ресурсів; 

- форми їх надання; 

- ступені доступності і часу надання (фінансові ресурси повинні бути 

доступні в потрібному обсязі й у потрібний час); 

- вартості володіння даним видом ресурсів; 

- ризику, асоційованого з даним джерелом засобів. 

В рамках даної функції також здійснюється аналіз системи контролю за станом і 

ефективністю використовуваних фінансових ресурсів. 

Третя функція - управління оборотним капіталом передбачає аналіз і оцінку 

короткострокових інвестиційних та фінансових рішень: 

оптимізацію складу і структури оборотних коштів; 

пошук і оптимізацію джерел короткострокового фінансування; 
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розробку адекватної цілям і завданням підприємства кредитної політики; 

встановлює відносини підприємства з його покупцями і т. п. 

Основною метою фінансового менеджменту на підприємстві є створення необхідних 

передумов стабільної його роботи та розвитку в умовах конкурентної боротьби й 

обмеженості фінансових ресурсів і капіталів. Конкретно це повинно знаходити своє 

вираження в таких загальноекономічних і фінансових характеристиках, як: забезпечення 

зростання виробництва і реалізації продукції; зниження валових витрат; мінімізація 

фінансових ризиків; зростання обсягів прибутку й рівня рентабельності. 

Для досягнення означених цілей фінансовий менеджмент повинен задіяти 

фінансовий механізм, який включає різні інструменти, в тому числі фінансове 

планування і прогнозування, кредитування, самофінансування, страхування, 

інвестування, систему розрахунків. Застосування зазначених інструментів повинно 

здійснюватися з урахуванням галузі економіки, характеру й технічного рівня 

підприємства, технологічного циклу виробництва. 

Насамкінець, успіх фінансового менеджменту повинен бути спрямований на 

досягнення високих рівнів платоспроможності, ліквідності, рентабельності. А це, в свою 

чергу, потребує розробки сучасної, відповідної ринковим відносинам системи 

планування, контролю й управління рухом фінансових ресурсів, проведення постійної 

комплексної оцінки фінансового становища підприємства, деталізованого аналізу 

спрямування й витрат коштів, визначення джерела їх мобілізації для фінансування 

операційної та інвестиційної діяльності підприємства. 

Необхідною умовою ефективної організації кредиту як форми економічних відносин 

і невід'ємного елемента процесу розширеного відтворення є функціонування фінансово-

кредитної системи. Фінансово-кредитні відносини являють собою достатньо складну 

систему, що формується між основними економічними суб'єктами – фізичними, 

юридичними особами і державою з відповідною системою відносин: між державою і 

господарюючими суб’єктами, між різними суб’єктами господарювання; між фізичними і 

юридичними особами, а також відносини в межах окремого господарського суб’єкта. 

Взаємини між різноманітними суб’єктами господарювання основні в конструкції 

фінансово-кредитних відносин. Водночас це відносини, сформовані з банками, біржами, 

різними фондами (благодійними, фондами громадських організацій, інвестиційними 

тощо), страховими компаніями, рекламними фірмами тощо. 

Здійснення виробничо-господарської діяльності передбачає вступ підприємства в 

контакти з інститутами фінансово-кредитної системи. Це комерційні банки, страхові 

компанії, фонди колективного інвестування, інвестиційні та недержавні пенсійні фонди, 

а також професійні учасники ринку цінних паперів: брокерські і дилерські компанії, 

організації, що здійснюють клірингові операції, які надають послуги довірчого 

управління, реєстр утримувача, депозитарію та організатора торгівлі на ринку цінних 

паперів (фондові біржі). 

Визначення оптимальних взаємовідносин із фінансово – кредитними організаціями 

та ефективність їх використання підприємством є прерогативою фінансового 

менеджменту. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО - 

КРЕДИТНИМИ ВІДНОСИНАМИ 

Фінансовий менеджмент представляє собою систему управління фінансовими 

ресурсами та оборотом грошових засобів підприємства. І як кожну управлінську систему 

його потрібно розглядати в двох аспектах. З одного боку, складовою фінансового 
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менеджменту є суб’єкт управління (тобто підсистема, що управляє), з іншого боку – 

об’єкт управління (тобто підсистема, якою управляють). 

Як суб’єкт управління фінансовий менеджмент підприємства включає: 

органи державного управління; 

фінансові й податкові органи; 

власника; 

апарат управління підприємством. 

Тобто, фінансовий менеджмент як суб’єкт управління охоплює всі рівні управління. 

Безпосередньо на підприємстві управління здійснює апарат управління 

підприємством (служба фінансового менеджера) та власник (засновники, збори 

акціонерів). 

Як об’єкт управління фінансовий менеджмент піддається впливу потоків 

управлінських рішень, реалізація яких дозволяє підтримувати підприємство у стані 

ділової активності. 

Процес управління складається з наступних етапів (рис. 1.1). 

 

 Рис. 1.1. Схема етапів процесу управління 

Об’єктами управління на підприємствах є: 

майно; 

майнові права; 

роботи і послуги; 

інформація; 

результати інтелектуальної діяльності; 

нематеріальні блага. 

Основною характерною рисою всіх об’єктів управління є те, що вони можуть вільно 

змінювати власника, якщо вони не обмежені в обігу і не вилучені з обороту. 

Об’єктами фінансового менеджменту є фінанси підприємств та його фінансова 

діяльність, тобто економічні відносини, які опосередковані грошовим обігом, зміна 

розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. 

Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошові потоки підприємства, 

які втілюються в реальному грошовому обігу, викликаному рухом вартості. 

Слід підкреслити, що фінансовий менеджмент є невід’ємною складовою загального 

менеджменту підприємства. Адже, фінансовий менеджмент дозволяє більш ефективно 

вирішувати виробничі (програма виробництва і збуту, якість виробничих, матеріальних, 

фінансових ресурсів, місце розміщення виробництва, його потужність), економічні 

(оборот і його структура, структура витрат, прибуток, рентабельність, дивіденди), 

фінансові цілі (платоспроможність, ліквідність, інвестування, фінансування, фінансова 

структура) господарюючого суб’єкта. Крім того, фінансовий менеджмент дозволяє 

виявляти й аналізувати взаємозв’язки між цілями підприємства та координувати їх. 

З метою реалізації процесу управління фінансами підприємств застосовується 

фінансовий механізм. 
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В економічній літературі поняття “фінансовий (фінансово-кредитний) механізм” 

використовується досить широко. Але єдиної думки щодо його визначення та його 

складових не існує. Серед розмаїття визначень і підходів вчених та практиків до поняття 

“фінансовий механізм” найбільшої уваги заслуговують два аспекти, два підходи до 

розуміння його суті. 

Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють 

функціонування безпосередньо фінансів підприємств. Матеріальним відображенням 

фінансових відносин є грошові потоки. Організація цих потоків, порядок їх здійснення 

відбувається за певними правилами, певними напрямами, що і характеризує фінансову 

“техніку”. На підставі даного підходу і виходить розуміння фінансового механізму як 

організаційного відображення фінансових відносин. Такий підхід до визначення 

фінансового механізму відображає внутрішню організацію функціонування фінансів 

підприємств. Однак, це цілком точно втілюється в понятті “організація фінансів”, і 

ототожнювати це поняття з фінансовим механізмом недоцільно. 

Другий підхід до розгляду поняття “фінансовий механізм” полягає в тому, що його 

розуміють як сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан 

та розвиток підприємства. Цей підхід відображає зовнішню дію функціонування фінансів 

підприємств, характеризує фінанси як вирішальний фактор впливу апарату управління 

на економічний стан підприємства. Завдяки такому аспекту суті фінансового механізму 

необхідно чітко визначити його складові, його структуру. 

Враховуючи, що фінансовий механізм дає уявлення про те, за допомогою чого 

можна здійснити фінансовий вплив, і повинен показувати, як це зробити, то у складі 

фінансового механізму доцільно виділяти фінансові інструменти, за допомогою яких 

реалізуються прийняті рішення та фінансові індикатори, що достовірно відображають 

стан суб’єкта фінансових відносин. 

Фінансовий механізм – це сукупність методів реалізації економічних інтересів 

шляхом фінансового впливу на соціально-економічний розвиток підприємства. 

Складовими фінансового механізму є фінансове забезпечення, фінансове регулювання та 

система фінансових індикаторів і фінансових інструментів, які дають змогу оцінити цей 

вплив. 

Фінансовий механізм має певну загальну модель (див. рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Загальна модель фінансового механізму. 

Фінансове забезпечення полягає у виділенні певної суми фінансових ресурсів на 

вирішення окремих завдань фінансової політики господарюючого суб’єкта. При цьому 

розрізняють забезпечувальну і регулятивну його дію. Забезпечувальна дія проявляється у 

встановленні джерел фінансування, тобто покриття повсякденних потреб і характеризує 

пасивний вплив фінансового забезпечення. Регулятивна дія здійснює вплив через 
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виділення достатніх коштів та через конкретну форму фінансового забезпечення  і 

характеризує активний вплив фінансового забезпечення. В цілому ж дія фінансового 

механізму спрямована на реалізацію економічних інтересів учасників фінансових 

відносин. 

Вона має наступні напрями свого прояву: 

за допомогою фінансових інструментів встановлюються певні пропорції розподілу 

доходів, які впливають на забезпеченість фінансовими ресурсами; 

за допомогою встановлення певних пропорцій розподілу доходів встановлюється 

відповідна система реалізації економічних інтересів. 

Фінансове забезпечення та фінансове регулювання проводиться за допомогою 

фінансових інструментів, які, в свою чергу, мають свої важелі впливу, а саме: 

первинного впливу, що діють у процесі вилучення частини доходів (податки, внески, 

відрахування); 

вторинного впливу, що діють шляхом збільшення доходів (банківські позички, 

бюджетні субсидії). 

Дія фінансових інструментів здійснюється на основі: 

загального підходу, характерного для всіх суб’єктів фінансових відносин (єдиний 

рівень оподаткування, кредитування, фінансування); 

селективного, диференційованого підходу. 

При здійсненні ефективної фінансової політики перевага надається селективному 

підходу. 

Важелі впливу на соціально-економічний розвиток підприємства визначають 

характер дії фінансових інструментів, коригують цю дію та поділяються: 

за напрямом дії – стимули, санкції; 

за видами – норми й нормативи; 

за методологічними засадами – умови і принципи формування доходів, 

нагромаджень і фондів; умови і принципи фінансування і кредитування. 

В теорії фінансів система фінансових індикаторів включає: 

фінансові категорії; 

фінансові показники; 

фінансові коефіцієнти. 

Застосування фінансових категорій як фінансових індикаторів не є доцільним, тому 

що вони відображають лише наукову абстракцію реальних економічних відносин, тобто 

чисто теоретичні поняття і не можуть використовуватись як інформаційна база. 

Фінансові показники підприємства характеризують кількісну сторону фінансових 

відносин і показують обсяги фінансових операцій, що дозволяє оцінити масштаби 

фінансової діяльності. Фінансові коефіцієнти – це відносні фінансові показники, які 

виконують оцінюючу функцію, тобто дають можливість оцінювати фінансову діяльність. 

Саме вони можуть виступати у ролі фінансових індикаторів, якщо при їх визначенні 

виконуються вимоги повноти, достовірності та своєчасності. 

Отже, по-перше, фінансовий механізм – це складна система, яка дозволяє управляти 

фінансовою діяльністю. По-друге, це механізм, який дозволяє вирішувати практично всі 

проблеми, але слід враховувати, що роль фінансів у відносинах розподілу є вторинною і 

основне регулювання здійснюється в сфері виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

Слюсар М. В. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Східницька Г. В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ  СПРОМОЖНОСТІ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  ЯК  НЕВІДʼЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ  ЇЇ 

ФУКНКЦІОНУВАННЯ   

 

 В сьогоднішніх умовах господарювання гострою проблемою є забезпечення 

реальної фінансової спроможності новостворених об’єднаних громад.   

Під терміном «спроможні територіальні громади» згідно  Методики формування 

спроможних територіальних громад, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 

України від 8 квітня 2015 року № 214,  це територіальні громади сіл (селищ, міст), які в 

результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи 

місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері 

освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального 

господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку 

інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці [1].  

На цій основі, акцент робиться на  наявності відповідних кадрових ресурсів, 

фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури.   

 Фактично, у процесі створення об’єднаних територіальних громад ми маємо справу 

з трьома видами спроможності: 

-перше, це потенціальна чи розрахункова спроможність, якою мають володіти 

громади, визначені такими відповідно до перспективного плану  

-друге, це спроможність, яка юридично визнається Кабінетом Міністрів 

України відповідно до статті 9 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» 

-третє, це реальна спроможність, яка визначається вже після того, як об’єднана 

територіальна громада сформована і показує певні результати діяльності  Як виявилося на 

практиці, потенціальна, юридично визнана та реальна спроможність збігаються, як 

правило, тільки для ОТГ, утворених навколо населених пунктів, які є районними 

центрами. У таких громадах, як правило, до новоутворених органів місцевого 

самоврядування об’єднаної громади переходять працівники райдержадміністрацій і тим 

самим частково вирішується проблема управлінських кадрів місцевого рівня [2].  

Як відомо, сьогодні реформування адміністративно-територіальних одиниць є 

нагальним питанням в Україні, позаяк  є віддзеркаленням перерозподілу й  делегування 

відповідальності за соціально-економічний їх розвиток. Саме фінансова децентралізація 

відображена у незалежності і самостійності у формуванні місцевих бюджетів таким 

чином, щоб була у них фінансова спроможність виконувати власні та делеговані функції 

та повноваження. Вона є ключовим інструментом в утвердженні їх як фінансово 

незалежних суб'єктів децентралізації. 

 Сьогодні багато науковців у своїх дослідженнях приділяє значну увагу питанню 

фінансової децентралізації та незалежності місцевих бюджетів. До їх числа слід віднести 

напрацювання у сфері самостійності формування бюджетів Андрущенка М., 

Гальчинського А., Клименко О., Мацук З., Нехайчук Д., Новаковського Л.,  Овчаренко Т., 

Пелехатого А., Сторонянської І., Ткачук А. та багатьох інших дослідників порушеної 

проблеми.  

В працях вітчизняних та закордонних вчених розкривається сутність  фінансової 

децентралізації, а також оцінка реальних можливостей та проблем її впровадження.  

В класичній економічній теорії першопрохідцем в питаннях фінансової 

децентралізації слід вважати Чарльза Тібу. З його досліджень дізнаємося: „Фіскальна 

децентралізація підвищує рівень конкуренції серед місцевих органів влади… 
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децентралізація забезпечує зростання ефективності, оскільки органи місцевого 

самоврядування мають більш точну інформацію про потреби своїх резидентів на відміну 

від центральної владиˮ [3, с. 107]. За словами вченого, На його думку, саме фіскальна 

децентралізація дає змогу субнаціональним органам управління отримувати автономію 

щодо фінансування та забезпечення населення суспільними й громадськими послугами. 

Він довів, що лише при фіскальній автономії субнаціональних органів управління 

публічні видатки відповідатимуть індивідуальним уподобанням споживачів згідно з 

їхніми потребами[3, с. 109].  

Однак, як і будь-який процес в економіці, поряд з позитивними явищами несе деякі 

неточності, які, слід віднести до недоліків фінансової децентралізації. А  саме:  

 - ускладення процесу перерозподілу фінансових ресурсів через бюджет та 

управління бюджетним процесом в цілому; 

 - складність узгодження локальних потреб територіальних громад із 

макроекономічними потребами країни;  

- виникнення регіоналних фіскальних розбіжностей;  

- зниження централізованого бюджетного контролю над формуванням та 

ефективним розподілом бюджетних ресурсів;  

- обмеження централізованого вирівнювання дохідної та видаткової частин бюджетів 

територіальних громад [4, с. 81].  

Це ті причини, які суттєво впливають на обсяги сформованої фінансової бази і 

напрями їх використання. 

Використання переваг фінансової децентралізації вимагає забезпечення таких 

передумов:   

- достатньої автономності органів місцевого самоврядування у питаннях визначення 

розміру і структури видатків місцевих бюджетів;  

 - чіткого розподілу видаткових зобов’язань між рівнями влади з врахуванням 

економічних критеріїв;   

- достатнього адміністративного і фінансового потенціалу місцевих органів влади 

для належного виконання покладених на них функцій;   

- дієвих стимулів та механізмів відповідальності органів місцевого самоврядування 

для забезпечення ефективного надання суспільних благ [5].  

Із прийняттям змін до податкового та дією бюджетного кодексів в Україні процес 

фінансової децентралізації продовжувався і навіть набрав особливого вектору руху, 

оскільки вдосконалення нормативно-правового поля у цій площині сприяло забезпеченню 

передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і 

закріпили стабільні джерела доходів для їх реалізації.  

Також до цих позитивних змін у процесі збільшення фінансової спроможності 

територіальних громад слід віднести: 

 бюджетна самостійність щодо мобілізації власних фінансових ресурсів у своїх 

бюджетах та здійснення видаткових повноважень; 

 урізноманітнилися варіанти формування дохідної бази місцевих бюджетів в 

частині передачі окремих доходів з державного бюджету; 

  використання горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій; 

  запроваджено нові субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 

освітню та медичну з метою здійснення видатків на делеговані державою повноваження в 

галузях освіти та охорони здоров’я; 

  Самостійність у визначенні податкових ставок з місцевих податків і зборів; 

 Визначення пільг щодо сплати місцевих податків і зборів окремих місцевих 

податків і зборів. 

Однак, треба зазначити, що  поряд із повною фінансовою децентралізацією ОТГ,  

виділяють певні перешкоди досягнення ефективності фінансового забезпечення розвитку 

територіальних громад, до яких належать [6, с. 229-230]:  
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– невідповідність сучасних тенденцій формування доходів місцевих бюджетів 

сільських територіальних громад цілям підвищення їх фінансової спроможності; 

 – відсутність стимулів ефективного використання власного фінансового 

потенціалу територій;  

– суттєва диференціація територіальних громад за рівнем бюджетної 

забезпеченості;  

– неефективна структура місцевих бюджетів регіону, а також їх вертикальна та 

горизонтальна розбалансованість;  

– мізерні обсяги видатків місцевих бюджетів територіальних громад на 

фінансування розвитку територій;  

– недосконалий механізм проведення Державною казначейською службою 

бюджетних платежів, що здійснюються органами місцевого самоврядування.  

Отже, безумовною перевагою  фінансової децентралізації є краще забезпечення 

органами місцевого самоврядування потреб місцевого населення на локальному рівні. 

Саме фінансова децентралізація має забезпечувати стійкість місцевих бюджетів, 

прозорість та ефективність використання їх коштів та, відповідно, підвищувати рівень 

життя громади та населення країни в цілому. Слід наголосити на тому, що 

добровільному об’єднанні територіальних громад сьогодні бути, незважаючи й на ті 

перепони, які їх супроводжують.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

 

Структура сучасної ринкової економіки має складну і розгалужену будову, 

яка містить в собі підприємства різноманітних галузей матеріального виробництва та 

сфери послуг, бюджетні установи, банки, страхові компанії, приватні й сімейні 

фірми, сільськогосподарські підприємства тощо. Зміцнити свої позиції за умов 
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жорсткої конкуренції будь-якому підприємству можна лише орієнтуючись на 

раціональний менеджмент, зокрема, фінансовий. 

Фінансовий менеджмент сьогодні займає важливе місце у діяльності будь-

якого підприємства. Це одна з найнеобхідніших складових загального менеджменту 

підприємства, адже дозволяє ефективніше вирішувати виробничі, економічні, 

фінансові цілі  господарюючого суб’єкта. Що стосується безпосередньо галузі 

сільського господарства, то проблеми достатнього забезпечення фінансовими 

ресурсами сільськогосподарських підприємств і підвищення ефективності їх 

використання носять глибокий, масштабний та всеохоплюючий характер. 

В нашій країні практика ефективного фінансового менеджменту 

сільськогосподарських підприємств знаходиться поки що у стані становлення, 

зіштовхуючись з об’єктивними економічними труднощами ще перехідного періоду, 

недосконалістю нормативно-правової бази, недостатнім рівнем підготовки 

спеціалістів до роботи в кризових економічних умовах.  

Проблемам фінaнсового зaбезпечення сільськогосподaрських підприємств і 

ефективності використання фінaнсових ресурсів присвячені прaці О. Гудзь, М. 

Дем`яненкa, В. Дієсперовa, І. Кириленкa , В. Месель-Веселяк , П. Сaблука  та ін. 
Однак, не зважаючи на ґрунтовні дослідження, недостатньо висвітленими 

залишаються питання конкретизації напрямів удосконалення фінансової політики 

сільськогосподарських підприємств. 

Загaлом, системa фінaнсового менеджменту мaє зaбезпечувaти для 

керівництвa прозорість фінaнсового стaну і руху фінaнсових ресурсів, формувaння 

нaйбільш вигідних варіантів фінaнсових плaнів, оперативний облік фaктичної 

інформaції, контроль відхилення від плaну. У зв'язку з цим, її основою є: узгоджений 

aнaліз мaтеріaльних і фінaнсових потоків, як для окремих товaрних групaх і 

підрозділів, так і для підприємствa зaгaлом; поєднaння плaнувaння та контролю 

реалізaції плaнів нa бaзі узгодження плaнових документів з системою 

бухгaлтерського обліку тa звітності. Це дaє змогу сформувaти узгоджені фінансові 

плани як для підприємствa загaлом, тaк і для його підрозділів і нaпрямків діяльності 

[1]. 

Нині у більшості сільськогосподaрських підприємств відсутня чітко 

сформовaна місія. Багaто господaрств функціонують всупереч ринковому принципу 

прибутковості. Ряд підприємств реоргaнізується через злиття або приєднaння до 

більш фінaнсово-стaбільних, а деякі згортaють свою діяльність, головним чином, 

через неспроможність сaмостійного ефективного упрaвління. Зaзначені проблеми 

породжені не виробничою, а саме фінaнсовою неспроможністю підприємств, 

причиною якої є кризa упрaвління.  

Оцінка стану управління фінaнсовими ресурсaми сільськогосподaрських 

підприємств далa можливість встaновити, що удосконaлення потребують: по-перше, 

системa кредитуaання сільськогосподaрських підприємств та мехaнізм держaвної 

фінaнсової підтримки; по-друге, організація упрaвління влaсним капітaлом та 

подaткова політикa; по-третє, системa лізингу та інші елементи фінaнсового 

мехaнізму. 

У контексті необхідності удосконaлення системи бaнківського кредитувaння 

ми вважaємо вaжливо звернути увагу нa  зниження відсоткових стaвок за 

бaнківськими кредитaми як основну запоруку aктивізації кредитувaння та 

мaтеріального оновлення підприємств. 

У чaстині удосконaлення держaвної фінaнсової підтримки, варто з 

aкцентувати увaгу на необхідність тісного взaємозв`язку бюджетних aсигнувань із 

ефективністю господaрювання кожного окремого підприємствa тa, відповідно, 

aдресний хaрактер тaкого фінaнсування. З цієї позиції, кожне підприємство, 

ефективно розпоряджaючись влaсним капітaлом, повинно стимулювaтися держaвою 
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у вигляді фінaнсових aсигнувань для поліпшення отримaних фінансових результатів. 

Поряд з прямою фінансовою підтримкою з боку держави вaжливе місце зaймає 

непрямa фінaнсова підтримкa, тобто системa оподaткування сільськогосподaрських 

товaровиробників. Чиннa системa вирізняється значною недосконaлістю. 

Ще одним вaжливим інструментом зaбезпечення стaбільного фінaнсування 

сільськогосподaрських товaровиробників повинно стати стрaхування як спосіб 

уникнення чи зменшення впливу ризиків, що призводять до фінaнсових втрат. 

Причинaми таких ризиків може бути скорочення обсягів вaлової продукції через 

стихійні явищa, втратa мaйна (посівів, худоби, інших aктивів) через хвороби, 

пожежі, нещaсні випaдки тa ін. В результаті тaких зaгроз тa викликів підприємство 

може втрaтити не лише чaстину свого мaйна, a й доходи, які створюються в 

результаті використaння цього мaйна.  

У зв`язку з цим, підприємству фінaнсово вигідніше попередньо витрaтити 

незнaчну суму коштів нa страхувaння, аніж покривaти усі збитки за влaсний 

рaхунок. Нерозвиненість націонaльного стрaхового ринку та відсутність конкуренції 

стрaхових послуг, брaк вільних обігових коштів у товaровиробників, недостaтній 

фінaнсовий потенціaл стрaхових компaній, ризиковість і невигідність 

сільськогосподaрського страхувaння для стрaхових компaній агрострахувaння не 

нaбуло знaчного поширення.[2]. 

Ще одним недоліком фінaнсового менеджменту сільськогосподaрських 

підприємств, яке з нашої точки зору потребує вирішення є недостaтня увагa до 

якості внутрішнього упрaвління, зокремa, тaких основних його функцій як 

планувaння та контроль. Зокремa, згідно з стaтистичними дaними поточне 

планувaння застосовують лише 68 % підприємств, стрaтегічне − лише 9 %, a у 13 % 

плaнування взaгалі не здійснюється. При цьому, лише 100 % держaвних підприємств 

використовують поточне планувaння, особливо у чaстині плaну реалізaції продукції, 

a 14 % з них − стрaтегічне. Привaтні підприємствa та фермерські господaрства, як 

зазнaчають респонденти, нaйрідше зaстосовують прaктику фінaнсового планувaння. 

Фінaнсовий контроль у сільськогосподaрських підприємствaх, згідно з 

стaтистикою здійснюється переважно внутрішніми контролюючими та ревізійними 

оргaнaми (76 % респондентів). З них, лише 38 % підприємств регулярно здійснюють 

ревізію, а рештa 62% − зaстосовують контроль лише з боку головних спеціалістів[3]. 

Обмежене застосувaння основних функцій менеджменту спричинює 

відповідні негaтивні нaслідки у загaльних фінaнсових результатaх діяльності 

підприємств. Aдже системaтичне планувaння дaє змогу конкретизувaти цілі 

підприємствa і засоби їх досягнення, a контроль − виявити недоліки, порушення та 

резерви поліпшення ефективності господaрювaння.  

З метою удосконaлення фінaнсового менеджменту підприємствa у цілому та 

упрaвління влaсним капітaлом, зокремa, сільськогосподaрським підприємствaм 

невеликих розмірів і таким, які не мають багaточисельної бухгaлтерської, фінaнсової 

та економічної служб, доцільно було б делегувати функції фінaнсового та 

бухгaлтерського упрaвління консaлтинговим фірмам.  

Така прaктикa є досить поширеною у розвинутих країнaх, що дaє змогу 

концентрувaти зусилля на підвищенні ефективності виробництвa. Особливо 

aктуaльним це є для фермерських господaрств, керівники яких мaють вузьку 

спеціалізaцію і недостaтньо компетентні у фінaнсовому упрaвлінні. 

Вaрто зазначити, що зaбезпечення повноцінного фінaнсування 

сільськогосподарських товaровиробників у необхідних обсягах і з оптимaльною 

ефективністю можливе при умові aктивізації злагодженої системи фінaнсового 

менеджменту. 

Отже, для успішного розв`язaння нагaльних проблем фінaнсового упрaвління 

сільськогосподaрських підприємств необхіднa концентрaція зусиль як держaвних 
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оргaнів упрaвління, так і внутрішнього упрaвлінського персоналу кожного 

підприємствa. Результaтом такої спільної роботи мaє стати ефективний мехaнізм 

упрaвління влaсними фінaнсовими ресурсaми при рaціонaльній держaвній підтримці. 
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РИЗИКИ КОРПОРАЦІЇ: УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ 

 

Сьогодні в умовах розвитку світової економіки актуальна проблема сталого 

розвитку економіки України. Його забезпечення неможливе без ефективного управління 

вітчизняними корпораціями, побудови та використання ефективної системи ризик-

менеджменту в корпораціях, що потребує достовірної оцінки їх сучасних ризиків та 

розробки класифікації методів їх оцінки. Це дозволить удосконалити як методологію 

ризикології, так і практику управління ризиками вітчизняних корпорацій. 

Ведення бізнесу в Україні здійснюється в умовах мінливого макросередовища, 

тому суб’єктам підприємництва доводиться адаптуватися до таких умов. Ефективна 

діяльність підприємств потребує постійного контролю надходження та використання 

фінансових ресурсів, чіткого дотримання розрахункової дисципліни, формування 

оптимального співвідношення між власними й позиковими коштами, забезпечення 

фінансової стійкості та платоспроможності [5]. Будь-яка діяльність вимагає паралельно з 

іншими заходами проведення аналізу, оцінки ризику та прийняття рішення щодо ступеня 

ризику та його розв’язання, питання про допустимість ризику, яким може бути обтяжена 

ця діяльність. 

Управління ризиком у корпоративному середовищі за своєю природою більш 

складне, ніж у фінансовій діяльності, оскільки компанії мають як нехеджовані ділові 

ризики, так і хеджовані ринкові ризики. Якщо фінансові менеджери управляти вартістю 

активів і зобов'язань, то корпоративні менеджери віддають перевагу таким факторам як 

зростання і нестабільність фінансових результатів корпорації. Порівняно з фінансовими 

установами, що одержують операційний прибуток шляхом діяльності з ризиковими 

короткостроковими позиціями, корпорації менш чутливі до щоденних коливань на ринку 

і зосереджуються на щомісячних і щоквартальних змінах доходу при оцінюванні 

діяльності фірми [1]. 

Багато транснаціональних корпорацій нині мають власні системи оцінки ризиків і 

вибору методів захисту, які залежать від характеру діяльності та економічної стратегії, 

організаційної структури, складу активів і пасивів інституту. Для великих ТНК зі 

значним обсягом міжнародних операцій актуальним є питання централізації управління 

ризиком на рівні всієї корпорації. Управління ризиком полягає у виборі однієї з кількох 

варіантів стратегій. Більшість корпорацій і банків віддають перевагу проведенню 

селективного управління ризиком, тобто страхуванню лише такого ризику, імовірність 

http://www.ukrstat.gov.ua/%20(дата
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якого досить велика. Частина ризику може бути прийнята корпорацією у сподіванні на 

прийнятний розвиток кон’юнктури - питання полягає лише у визначенні його рівня і 

оцінюванні вартості страхування [2]. 

В загальному методи аналізу та оцінки ризику поділяють на кількісні та якісні. 

Якісна оцінка, як правило, заснована на експертних методах оцінки, що використовують 

шкали і бали як базу для виміру. Якісну оцінку легше виконати, при цьому результати 

оцінки досить наочні. Якісний аналіз є основою для подальшого кількісного аналізу 

ризиків. Якісна оцінка корпоративних ризиків ‒ це процес проведення якісного аналізу і 

трансформації списку ризиків, складеного під час ідентифікації з урахуванням їх 

пріоритетів. 

Основними цілями етапу аналізу ризиків є їх ранжування та визначення найбільш 

небезпечних ризиків, для подальшої роботи з якими необхідно передбачити ресурси. При 

цьому якісно оцінюються ймовірність ризику і вартісна оцінка прогнозних наслідків 

реалізації ризиків корпорації. Для цього ризик-менеджмент визначає найбільш 

небезпечні ризики корпорації. Для ефективного управління ризиками корпорації слід 

виділити ресурси для розробки і реалізації відповідних стратегій, а також виявити 

несуттєві ризики, впливом яких можна знехтувати. Ризикам приписуються ранги, що 

характеризують їх узагальнений негативний ефект. Таким чином, ризик-менеджмент 

розглядає найбільш небезпечні ризики корпорації, задає пріоритети їх оцінки та 

управління і формує перелік найбільш небезпечних ризиків [1]. 

Виділяють кілька груп методів, що дозволяють провести кількісну оцінку ризику:  

1) статистичні методи (однофакторні, багатофакторні): модель Марковіца; Risk 

Metrics, Value at Risk (VaR);  

2) розрахунково-аналітичні методи: перевірка стійкості показників і виявлення 

граничних значень параметрів, оцінка на основі аналізу фінансових показників 

діяльності корпорації (на основі фінансового аналізу і розрахунку коефіцієнтів), 

визначення точки беззбитковості; аналіз чутливості, побудова дерева рішень, 

коригування параметрів, експертні методи, імітаційне моделювання, метод Монте-

Карло, аналіз сценаріїв тощо;  

3) метод експертних оцінок [3]. 

Сукупність обраних методів управління ризиком ‒ це програма управління 

ризиком. Вона включає цілісний комплекс заходів, що необхідно вжити, їх інформаційне 

і ресурсне забезпечення, критерії ефективності їх виконання, систему розподілу 

відповідальності за прийняті рішення та ряд інших відомостей, без яких неможливо 

організувати управління ризиком. Склад і структура програми управління ризиком 

можуть бути різними в різних фірмах в залежності від особливостей документообігу. 

Але цей факт не зменшує її центральної ролі в менеджменті корпорації.  

Робота над вдосконаленням програми управління ризиком повинна здійснюватися 

постійно ‒ це відображення безперервного, динамічного характеру самого ризик-

менеджменту. Тому програма управління ризиком, що включає методи управління 

ризиками, повинна періодично переглядатися й удосконалюватися.  

Вибір методів оцінки ризиків корпорації залежить від доступності інформації, що 

необхідна для оцінки ризику; можливості якісної оцінки ризику; можливості кількісної 

оцінки ризику; простоти розрахунків; можливості оцінки ризику корпорації в динаміці.  

Необхідно виділити підходи до оцінки ризиків корпорації: на основі визначення 

показників корпорації, які характеризують наслідки прояву ризиків; на основі 

визначення показників корпорації, що характеризують фактори ризику; шляхом 

розрахунку показників, які відображають як наслідки, так і можливості прояву ризиків у 

корпораціях; урахування ймовірності зміни впливу ризику; засновані на моделях, 

сценаріях розвитку подій під впливом середовища корпорації. Методики оцінки ризиків 

корпорацій наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Методики оцінки ризиків корпорацій 

Категорія  Характеристика  Приклади 
Позитивні 

якості 

Негативні  

якості 

Сфера 

застосування 

Статистичні 

Базуються на 

аналізі 

статистичної 

інформації та 

моделюванні 

Моделі 

опціонів і 

арбітражного 

ціноутворення 

Можливість 

моделювання 

сценаріїв, 

висока 

точність 

розрахунків, 

часткова 

стандар-

тизація 

Ризик 

відповідності 

обраної моделі, 

високі витрати 

на 

інформатизацію 

та аналіз 

інформації 

Ринкові 

ризики, 

інвестиційні 

ризики 

Розрахунково-

аналітичні 

Базуються на зборі 

і достовірному 

аналізі даних та 

прийнятті 

рішень на основі 

комплексного 

аналізу кількісних 

та якісних 

показників 

Фінансовий 

аналіз, 

рейтингові 

методики, 

аналіз 

страхового 

покриття 

ризиків 

Широке 

застосування, 

можливість 

об’єктивної 

оцінки за 

невисоких 

витрат 

Суб’єктивізм 

оцінок, 

відсутність 

стандартів 

Інвестиційні, 

кредитні, 

операційні 

ризики 

Експертні 

Базовані на аналізі 

якісних та 

кількісних 

показників 

корпорації із 

застосуванням 

методології 

порівняльних 

оцінок і 

ранжування 

Ранжування 

ризиків 

Інженерні 

оцінки 

Невисока 

вартість 

Важко отримати 

фінансові 

оцінки ризику, 

висока 

залежність від 

суб’єктивної 

думки експертів 

Виділення 

пріоритетів, 

складання 

карти ризиків 

Складено автором на основі [4]. 

Таким чином, робимо висновок, що дослідження методів оцінки ризиків, 

розроблена технологія проведення експертних оцінок ризиків дають можливість 

удосконалити процес оцінки ризику корпорації. 

До основних принципів технології оцінки ризику в системі ризик-менеджменту 

відносять: системний аналіз складових елементів ризиків-факторів, причин формування 

рівня корпоративного ризику і його наслідків; відокремлену оцінку різноманітних видів 

ризику. Взаємозв’язок і взаємообумовленість оцінки та управління ризиками є основною 

умовою зростання ефективності функціонування системи ризик-менеджменту 

корпорацій. 

Для успішного ведення бізнесу необхідне поєднання класичних методів аналізу та 

управління ризиками із математико-статистичними та сучасними методами з 

використанням програмування. Саме таке поєднання дає змогу оцінити економічні та 

фінансові ризики корпорації максимально ефективно, із можливістю використати 

результати оцінки для вдосконалення бізнесу на практиці, прийняття важливих бізнес-

рішень.  
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Всебічний аналіз та комплекс заходів, спрямований на нейтралізацію ризиків, є 

секретом успіху сучасних проектів корпорації. У ряді випадків ключове значення для 

розуміння ризику має не важливість конкретного показника, за допомогою якого 

вимірюється ризик, а загальна стійкість майбутнього результату, ідея чутливості оцінки 

зміни результатів при змінах основних параметрів процесу. Якщо зміни результатів не 

великі, то чутливість відносно мала, а стійкість прогнозу досить велика. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Економічну систему будь-якого суспільства забезпечують певні суб'єкти, 

насамперед ті, які здійснюють істотний вплив на формування ВВП. Важливе місце серед 

них посідають суб'єкти фінансової системи країни, передусім банки. Тому ефективне й 

успішне вирішення завдань, що стоять перед економічною безпекою держави, певною 

мірою залежить від результативності діяльності підприємств, банків, фірм та інших 

господарських об'єднань. А чим стійкіші елементи економічної системи, тим 

безпечнішою є ця система.  

Безпека банку – це стан стійкої життєдіяльності, за якої забезпечується реалізація 

основних інтересів і пріоритетних цілей банку, захист від зовнішніх і внутрішніх 

дестабілізуючих факторів. 

Основними цілями гарантування безпеки банку є: 

 організація системи нормального функціонування, збереження і відтворення 

майна, інших об’єктів цивільних прав та інфраструктури банку, досягнення банком 

статутних цілей; 

 забезпечення захисту економічних прав фізичних і юридичних осіб у сфері 

банківської діяльності; 

 зміцнення банківської системи, фінансової, економічної та національної безпеки 

[5, c. 12]. 

Економічна безпека комерційного банку – це стан, за яким 

забезпечується економічний розвиток і стабільність діяльності банку, гарантований 

захист його фінансових і матеріальних ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих втрат 

реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуації. 

Сутність економічної безпеки в банківській системі полягає в забезпеченні стану 

найкращого використання її ресурсів щодо запобігання загрозам комерційних банків і 

створення умов стабільного, ефективного функціонування й максимізації прибутку [1, 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/36.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/36.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/36.pdf
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с.28]. Рівень економічної безпеки банківської діяльності визначається тим, наскільки 

ефективно підрозділам і службам банків вдається запобігати загрозам та усувати збитки 

від негативного впливу на банківську систему. 

Основними завданнями економічної безпеки є [6, с. 27]: 

 моніторинг і облік факторів, що визначають загрози економічній діяльності 

банку;  

  формування оптимальної структури боргових зобов'язань (банку та його 

клієнтів);  

  протидія злочинним зазіханням на фінансові ресурси банку; 

  визначення причин та усунення наслідків реалізованих загроз;  

 забезпечення балансу доходів та витрат у діяльності банку, забезпечення 

ліквідності та платоспроможності банку. 

  збереження та розвиток інтелектуального потенціалу банку, ефективного 

управління персоналом, кадрового забезпечення банку; 

Серед головних складових економічної безпеки банку, О. Штаєр виділяє такі [3, c. 

267–268]: фінансову, що полягає в діяльності банку, спрямованій на забезпечення 

належного рівня рентабельності, ліквідності, платоспроможності й 

кредитоспроможності, достатнього рівня ресурсів і капіталу, зростання прибутку, 

недопущення банкрутства; інформаційну складову, основним завданням якої є: збір усіх 

видів інформації стосовно роботи банку та її аналіз; прогнозування тенденцій розвитку 

науково-технологічних, економічних і політичних процесів; створення системи 

інформування про умови зовнішнього середовища; захист інформаційного забезпечення; 

техніко-технологічну складову, яка полягає в забезпеченні впровадження прогресивних 

технологій, своєчасному оновленні технічної бази, безпеці праці; інтелектуально-

кадрову складову, яка полягає в збереженні та розвитку інтелектуального потенціалу 

банку, ефективному управлінні персоналом, кадровому забезпеченні банку; силову 

складову, котра полягає в гарантуванні фізичної безпеки співробітників та керівництва 

банку і збереженні їхнього майна; політико-правову складову, що полягає у всебічному 

юридичному забезпеченні діяльності банку, нормативній роботі з контрагентами та 

владою, вирішенні інших питань нормативно-правового регулювання;  ринкову 

складову, яка полягає у визначенні відповідності діяльності банку потребам і вимогам 

ринкового середовища, а також визначенні та забезпеченні конкурентних позицій банку, 

його адаптаційних можливостей, забезпеченні реалізації ринкової стратегії банку;  

інтерфейсну складову, котра полягає у характеристиці відносин банку з контрагентами, 

інвесторами, клієнтами, державними органами влади. 

Крім того, С. Яременко вважає, що економічна безпека банків, з одного боку, є 

самостійним елементом безпеки, а з другого – характеризує економічні аспекти кожного 

з елементів безпеки: охорони, режиму, інформаційно-аналітичного забезпечення [4, с. 

11]. 

Головною складовою в структурі комплексної системи економічної безпеки банку є 

фінансова безпека, метою якої є забезпечення фінансової стійкості і фінансової 

незалежності банку, уникнення втрати й неефективного використання ним своїх 

фінансових ресурсів. А завдання фінансової безпеки спрямовані на створення умов для 

фінансового виживання банків та забезпечення мінімально достатнього рівня процесу 

відтворення фінансових ресурсів [2, с. 35]. 

  У системі показників економічної безпеки доцільно виділити: темпи зростання 

прибутковості та посилення економічної стабільності; рівень матеріального і соціального 

забезпечення працівників банку; розмір боргових зобов’язань банку; структуру 

дебіторської заборгованості; використання тіньового капіталу та ін. Для економічної 

безпеки велике значення мають не стільки самі показники, скільки їх граничне значення, 

тобто допустимі величини, недотримання яких перешкоджатиме нормальному 

розвиткові діяльності банку, призводитиме до формування негативних тенденцій в його 
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економічній безпеці. Найвищий ступінь економічної безпеки банку досягається за умови, 

що весь комплекс показників перебуває в межах допустимих граничних значень, а 

граничне значення одного показника досягається не за рахунок іншого. 

В основу економічної стратегії банку повинна бути покладена ідеологія розвитку, 

яка враховує стратегічні перспективи й інтереси банку на ринку банківських послуг, у 

результаті чого загрози безпеці мінімізуються. 

Дослідження показали, що складниками економічної безпеки банків є не тільки 

безпека матеріальних та фінансових ресурсів, а й такі, як інформаційна та кадрова 

безпека, котрі також істотно впливають на стабільність і розвиток банків. Можна 

констатувати, що економічна безпека є комплексною категорією в системі забезпечення 

безпеки банку, надійність і ефективність функціонування якої буде оцінюватись за 

критеріями недопущення або своєчасного виявлення загроз фінансам банку, його 

інформації та матеріальним цінностям. Головним же критерієм оцінки системи 

економічної безпеки банку буде стабільність економічного розвитку банку згідно з його 

планами і завданнями. Слід відзначити ще й той факт, що принципово важливою умовою 

для ефективного функціонування комплексної системи забезпечення економічної 

безпеки банку є активна участь у заходах захисту банку всього банківського колективу. 

Саме організація тісної взаємодії між підрозділом безпеки та іншими підрозділами банку 

є важливою передумовою для ефективної протидії як внутрішнім, так і зовнішнім 

загрозам.  
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ КАПІТАЛОМ 

ДЛЯ МІНІМІЗУВАННЯ РИЗИКІВ 

 

В даний час банки і страхові компанії зазнають певні ризики і їм тяжко залишатися 

конкурентно спроможними, і вони припиняють свою діяльність. А з прийняттям ЗУ 

«Про «спліт», на мою думку постало гостро питання про втримання на ринку фінансових 

послуг діючих страхових компаній, для цього потрібно «вижити» у досить 

конкурентному середовищі [5]. 

Отже, основною ціллю страхових компаній та банків є отримання прибутку, 

оскільки саме прибуток стимулює до вдосконалення організації, та спонукає до введення 
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нових проектів з метою залучення клієнтів. Прикладом такого проекту є банківське 

страхування, яке є корисним як банківському так і страховому секторів. 

Для України це буде  новий крок у розвитку економіки країни, оскільки взаємодія 

двох капіталів може стати перспективною співпрацею яка призведе до фінансової 

стійкості даних секторів в Україні. Також якщо установа є платоспроможна і надійна 

вона викликає довіру у клієнтів.  

Банкострахування виступає гарантом фінансової безпеки, та допомагає у  збільшені 

банківського та страхового портфелю способом впровадження спільних програм. 

Банківська діяльність є досить ризикова, і саме за допомогою взаємодії 

банківського страхування банки зможуть перенести ризик на страхову компанію і 

мінімізувати негативні наслідки. 

Наприклад, в ситуації коли виникає непогашення кредиту банк не несе втрати, тому 

що страховик виступає в ролі позичальника. Страхова організація бере на себе ризик в 

обмін на фінансові вигоди. 

Нові канали дистрибуції страхових компаній - це наступна причина творення 

страхово-банківського співробітництва. Завдяки ній страхування стають більш 

конкурентоспроможними [1, c. 35-36]. 

Основна співпраця банку та страхової компанії полягає у страхуванні кредитних 

ризиків, яке дає можливість банку пропонувати умови кредитування "очищення від 

ризику неповернення".Зрозумівши суть і значення банкострахування, важливо визначити 

потребу у такому об’єднанні [2, 4].  

Основними продуктами, що пропонуються вітчизняними страховиками для 

реалізації в банку та продукти, які можуть продаватись через мережу банківської 

установи: 

- страхування від нещасного випадку, у т.ч. на транспорті 

- технічний асістанс 

- особисте страхування 

- страхування майна 

- обов`язкове та добровільне страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів 

- добровільне страхування відповідальності мешканців житлових будинків перед 

третіми особами. 

Хоч і страхові компанії готові запропонувати широкий спектр продуктів 

банківського страхування, в Україні стрімкого розвитку набули продукти, характерні для 

співпраці між банківськими установами і страховиками у сфері обов'язкового і умовно-

обов'язкового страхування [3]. 

Основні пропозиції страхових компаній для банків: 

- страхування товарних кредитів, беззаставних кредитів, недостатності застави, 

факторингових та форфейтингових операцій 

- страхування фінансових ризиків при споживчому кредитуванні фізичних осіб, при 

кредитуванні фізичних осіб на придбання нерухомості, купівлю автомобілів 

- страхування фінансових ризиків, включаючи страхування тендерних гарантій та 

гарантій виконання контрактів 

- страхування фінансових ризиків банку та ризиків держателів карток, пов’язаних з 

шахрайством з пластиковими картками 

- страхування фінансового ризику вкладника банку, пов’язаного з неповерненням 

банком вкладу 

- страхування будь-якого майна банку, автотранспорту, цінностей банку під час 

перевезення 

- страхування працівників ризикових професій банку (інкасаторів, касирів тощо); 

В умовах фінансової кризи, яка торкнулася усіх сфер економіки, банкострахування 

стане відмінним напрямком розвитку підприємств. Перш за все банку вигідно 
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здійснювати таку співпрацю із страховою компанією оскільки це дасть змогу зекономити 

їхні ресурси, а також запропонувати ринку продукт за невисокою ціною. Це дає 

можливість банку збільшити свою прибутковість за допомогою надання послуг зі 

страхування для клієнтів. 

У даній ситуації витрати лягають як на банк так і на страхову компанію. Проте 

кошти банку виступають інвестиційними, адже мають розподільчий характер придбання 

акцій підприємства страхувань. 

Діяльність банку має велику кількість ризиків, а за допомогою банкострахування  

їх робота стане більш надійна і буде викликати довіру в багатьох клієнтів. Також це 

дасть змогу покращити і закріпити позицію на фінансовому ринку.  
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АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Діяльність будь-якого підприємства завжди знаходиться під дією багатьох 

зовнішніх та внутрішніх чинників, які можуть як позитивно, так і негативно впливати на 

нього. Саме завдяки негативному впливу чинників підприємство може опинитись у 

кризі. Для вирішення цієї проблеми потрібне антикризове управління, яке є важливою 

частиною цілісної системи управління підприємством і має основну мету – запобігання 

кризовим процесам та подолання їх у діяльності підприємства.  

Антикризове фінансове управління – це система управлінських заходів із усунення 

і подолання кризових процесів та причин їх виникнення шляхом вчасного впливу на 

зміни, спричинені зовнішнім середовищем через введення в дію антикризових 

інструментів, що дають змогу нейтралізувати фінансові ускладнення на підприємстві та 

подолати симптоми банкрутства. 

Антикризове управління фінансами включає в себе контроль, реалізацію і 

планування фінансових цілей, розроблення стратегії та заходів, які спрямовуються на 

попередження чи виведення підприємства з кризи. 

Основною метою антикризового фінансового управління є швидке відновлення 

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, що допоможе уникнути 

банкрутства. Для цього на підприємстві потрібно розробити політику антикризового 

управління, реалізація якої спрямовується на: 

1) своєчасне дослідження фінансового стану для виявлення ознак розвитку 

кризових явищ на підприємстві; 

2) визначення масштабів кризових процесів; 
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3) вивчення основних причин, що зумовили розвиток кризових явищ; 

4) формування мети та вибір механізмів антикризового фінансового управління 

підприємством за наявності ймовірності банкрутства; 

5) запровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства; 

6) вибір ефективних форм санації; 

7) фінансове забезпечення ліквідаційних процесів за умови банкрутства 

підприємства. 

Запровадження антикризового фінансового управління на підприємстві сприятиме 

запобіганню виникнення банкрутства підприємства. Антикризовим управлінням 

займається спеціально створений відділ на підприємстві, працівники якого мають 

достатній рівень знань, або аудиторські фірми. 

 Процес антикризового управління базується на детальному та ґрунтовному аналізі 

фінансового стану підприємства. Без фінансового аналізу неможливим є планування, 

прогнозування, бюджетування, ефективне розміщення фінансових ресурсів.  

Під час розроблення та реалізації антикризової програми керівництво підприємств 

повинно спиратися на власні сили та можливості або залучати стороннього інвестора, 

здійснювати контроль над процесом реалізації цієї політики; розробляти та 

впроваджувати систему запобігання кризовим явищам у майбутньому.  

Таким чином, антикризове фінансове управління ґрунтується на поглибленому 

аналізі фінансово-господарського стану підприємства та розробленні антикризових 

заходів, що дозволить підприємству передбачити й уникнути банкрутства, а також 

підвищити ефективність своєї діяльності. 
 

Список використаних джерел 

1. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. 

Посіб.-К.:КНЕУ, 2007.-412с. 

2. Фокіна Н.П. Прогнозування криз та банкрутств промислових підприємств// 

Актуальні проблеми економіки 2009 №2 с.76-78. 

 

 

 

Коваль А.О. 

Наук.керівник: к.е.н., доц. Богач М. М.  

Львівський національний аграрний університет 

 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Для розроблення моделі оптимізації залишку грошей використовуються загальні 

засади і методичний інструментарій теорії управління матеріальними засадами, адже 

мета і обмеження щодо їх формування є майже однаковими. З допомогою моделей 

оптимального залишку коштів можна оцінити: обсяг грошових коштів, які є необхідними 

для  підприємства щоб задовольнити свої потреби; оптимальний розподіл грошових 

коштів; періодичність, необхідні умови та розмір переведення грошей в цінні папери і 

навпаки. 

В сучасній науковій літературі часто зустрічаються моделі Баумоля, Стоуна, 

Міллера-Орра, Беранека. Ці моделі відрізняються різним визначенням та математичною 

формалізацією процесів надходження та витрачання коштів і системи обмежень, що 

потрібно враховувати при використанні тої чи іншої моделі. 

Оптимізація грошових потоків є процесом відбору найефективніших форм їх 

організації в господарстві, враховуючи при цьому умови та особливості його 

господарської діяльності. 
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Основною метою оптимізації грошових потоків у господарстві є: збалансування 

об᾿ємів грошових потоків; синхронізація формування грошових потоків у часі; зростання 

чистого грошового потоку суб᾿єкта господарювання. 

Однією з основних  передумов оптимізації грошових потоків є дослідження 

чинників, які мають безпосередній вплив на їх обсяги та характер формування. Такі  

чинники можна розділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. Основою оптимізації 

грошових потоків господарства є забезпечення збалансованості в обсягах їх позитивного 

та негативного видів. 

На результати господарської діяльності суб᾿єкта господарювання негативно 

впливають як дефіцит, так і надлишок грошових потоків. При дефіцитному грошовому 

потоці негативні наслідки проявляються у зниженні показників ліквідності та 

платоспроможності підприємства, збільшенні протермінованої кредиторської 

заборгованості постачальникам, зростанні протермінованої заборгованості за 

фінансовими кредитами, а також у затримці виплат заробітної плати працівникам (що 

негативно відіб᾿ється на рівні продуктивності праці персоналу), у збіьшенні терміну 

фінансового циклу, і як результат - у зниженні рентабельності підприємства.  

Коли ж грошовий потік буде надлишковим, то негативні наслідки 

проявлятимуться у зниженні реальної вартості коштів, які тимчасово не 

використовуються (через інфляцію), у втраті доходу від тої частини грошових активів, 

яка не використовується для короткострокового інвестування. Такий стан в результаті 

призведе також до зниження рівня рентабельності. 

Грошові кошти є фінансовим інструментом, який  дозволяє урівноважувати 

чистий оборотний капітал та потребу в оборотному капіталі. Підприємства повинні мати 

в наявності певний обсяг обігового капіталу, для того, щоб могти у встановлений термін 

та в повному обсязі розраховуватися за зобов'язаннями. 

Якщо підприємство має достатню кількість обігових коштів, то це сприяє 

нарощенню активів, підвищенню рівня ліквідності та рентабельності, а відтак і 

забезпечення фінансової рівноваги та платоспроможності [3]. 

Щоб збалансувати рівень оборотного капіталу слід провести аналіз наявних 

грошових коштів господарства, визначити їх надлишок чи дефіцит та вжити заходи щодо 

врівноваження і оптимізації грошових потоків. А оптимізація грошових потоків є 

процесом обрання найкращих форм їх організації у господарстві враховуючи умови та 

особливості його господарської діяльності. 

Заходи, які пов᾿язані з оптимізацією грошових потоків дають можливість 

врівноважити вхідні та вихідні грошові  потоки, а також синхронізувати їх формування в 

часі, а відтак наростити чистий грошовий потік підприємства, в чому і проявляється 

основна мета оптимізації грошових потоків. 

В процесі оптимізації до основних об'єктів відносимо як позитивний, так і 

негативний грошовий потік, а також чистий грошовий потік і залишки грошових активів. 

Оптимізування та збалансовування грошових потоків здійснюється через 

виявлення та реалізацію резервів, які дають можливість знизити залежність підприємства 

від зовнішніх джерел залучення грошових коштів [2]. 

До основних напрямів роботи щодо регулювання грошових потоків відносимо:  

а) синхронізацію грошових потоків. При цьому передбачається узгодженість між 

вхідними та вихідними грошовими потоками за розміром та в часі. Провівши таку 

роботу можемо  уникнути дефіциту готівки, а також вивільнити частину грошових 

коштів і отримати можливість скористатися нею для отримання додаткового доходу.  

б) прискорення процесу надходження грошей. Цю роботу виконуємо для того, 

щоб скоротити час між сплатою дебіторами боргів та надходженням коштів на рахунок 

підприємства. Це досягається, якщо: змінити час за який здійснюється переказ платежів 

від покупця до підприємства; скоротити час, коли отримані платежі ще неінкасовані 

грошовими коштами; прискорити рух коштів до банків, які проводять виплати. 

http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/lspace/finans_menedg_udec_demo/schedule.nsf/d862e82eafb758368525663c004f385c/37680b45c69c09d7c2256cc900418791?OpenDocument#_80n50bs05sk2u81f80np0brg5u02v21fs0nl0bo100njgbo05s42us_
http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/lspace/finans_menedg_udec_demo/schedule.nsf/d862e82eafb758368525663c004f385c/37680b45c69c09d7c2256cc900418791?OpenDocument#_80n50bs05sk2u81f80np0brg5u02v21fs0nl0bo100njgbo05s42us_
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в) контроль за витратами грошових коштів. При цьому необхідно максимально 

уповільнити виплати в часі. Якраз поєднання уповільнення виплат та швидкої інкасації 

дадуть можливість отримати максимум вільних грошових коштів. У світовій практиці, 

контролюючи витрату грошей, використовують такі засоби, як флоут, рахунки з 

нульовим балансом, централізація кредиторських рахунків, контрольовані рахунки 

витрат тощо. 

г) капіталізація тимчасово вільних залишків грошових коштів. [1] 

Таким чином, управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем, 

який дає можливість забезпечити: фінансову рівновагу підприємства; ритмічність 

операційного процесу; скорочення потреби в позиках; прискорення обертання капіталу; 

зниження ризику неплатоспроможності підприємства, синхронізуючи надходження та 

витрати коштів; отримання додаткового доходу через тимчасово вільні залишки 

грошових коштів у фінансових інвестиціях. 

Економічна наука виділяють наступні групи методів оптимізації грошових 

потоків: 

- оптимізація за обсягами: передбачає залучення стратегічних інвесторів (для 

того, щоб збільшити обсяг власного капіталу),  проведення додаткової емісії акцій, 

залучення пільгових кредитів, продавання певної  частини фінансових інвестиційних 

інструментів, здавання в оренду об᾿єктів,  які не використовується; 

- оптимізація в часі: полягає у розробленні графіків щодо податкових платежів, 

встановлення порядку здійснення розрахункових операцій, закупівлі сировини і 

матеріалів та зрівноважування їх із термінами реалізації продукції; 

- методи максимізації чистого грошового потоку: здійснюються за рахунок  

підвищення ефективності використовування ресурсів та пришвидшення фінансового 

циклу підприємства. 

Щодо методів оптимізації грошового потоку, який є дефіцитним, то тут все 

залежать саме від характеру цієї дефіцитності  (короткостроковою чи довгостроковою 

вона є). Врівноважити дефіцитний грошовий потік за короткий термін можна через 

використання „Системи прискорення-уповільнення платіжного обороту". Її суть полягає 

в розробленні на підприємстві заходів які дають змогу прискорити залучення коштів та 

вповільнити їх виплати.  

Пришвидшення залучення коштів за короткий термін можливе за рахунок таких 

заходів: 

- збільшити розмір цінових знижок на продукцію, яка реалізовується за готівку; 

- забезпечити передоплату за вироблену продукцію з високим попитом на ринку; 

- скоротити терміни надання комерційного (товарного) кредиту покупцям; 

- прискорити інкасацію дебіторської заборгованості, яка прострочена; 

- використовувати сучасні форми рефінансування дебіторської заборгованості, 

такі як облік векселів, форфейтинг та факторингу;  

- прискорити інкасацію платіжних документів покупцям продукції (знизити часу 

перебування їх у дорозі, при реєстрації та зарахуванні грошей). 

Збалансованість  в часі займає чільне місце в системі оптимізації грошових 

потоків господарства. При такій оптимізації вдаються до використання двох основних 

методів: вирівнювання та синхронізація. Вирівнювання грошових потоків полягає у 

згладжуванні їх обсягів на певних інтервалах часу. Такий метод оптимізації дає 

можливість частково усунути сезонні та циклічні розбіжності при формуванні грошових 

потоків, при цьому паралельно оптимізуються середні залишки коштів та підвищується 

рівень ліквідності. Результат такого методу оптимізації в часі можна оцінити з 

допомогою середньоквадратичного відхилення чи з допомогою коефіцієнта варіації, які 

у процесі оптимізації мають знижуватися. 

І останнім етапом оптимізації є створення умов для максимізації чистого 

грошового потоку господарства. Це  забезпечить зростання темпів економічного 

http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/lspace/finans_menedg_udec_demo/schedule.nsf/d862e82eafb758368525663c004f385c/37680b45c69c09d7c2256cc900418791?OpenDocument#_l0n20bp85s42r61fi0nn0bs05u42vo1fa0ng201f70ng0bo85to2v0_
http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/lspace/finans_menedg_udec_demo/schedule.nsf/d862e82eafb758368525663c004f385c/37680b45c69c09d7c2256cc900418791?OpenDocument#_20n80bp85ug2r61fd0ng0br85u42v61f20ng0br85tk2vu805sg2ua_
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розвитку підприємства за рахунок самофінансування, знизить його залежність від 

зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів, а також сприятиме приросту 

ринкової вартості підприємства.  

Зростання суми чистого грошового потоку господарства можна забезпечити 

здійснюючи такі заходи: знижуючи суми постійних витрат; знижуючи рівень змінних 

витрат; провадячи ефективну податкову політику; використовуючи метод прискореної 

амортизації основних засобів; скорочуючи період амортизації нематеріальних активів; 

продаючи основні засоби та нематеріальні активи, що не використовуються; посилюючи 

претензії з метою своєчасного та повного  стягнення штрафних санкцій. 
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БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Безготівкові розрахунки – це  розрахунки, що проводяться у сфері безготівкового 

грошового обороту без участі готівки.  

Безготівкові форми розрахунків здійснюються за допомогою таких основних 

принципів: 

  збереження підприємствами грошових коштів в установах банків; 

 самостійність вибору підприємством установи банку; 

 самостійність вибору підприємством виду і форми розрахунків; 

 здійснення грошових розрахунків у межах коштів на рахунках підприємства 

 самостійність підприємства у розпорядженні  своїми коштами в межах чинного 

законодавства; 

Розрахунки між організаціями і підприємствами здійснюються, як правило, у 

безготівковій формі через банк, що визначено "Інструкцією про безготівкові розрахунки 

в Україні в національній валюті", яка затверджена постановою Правління Національного 

банку України 21 січня 2004 р. № 22. 

У сучасних економічних умовах безготівкові розрахунки проводять з 

використанням платіжних інструментів у формі: 

 платіжного доручення; 

  меморіального ордера; 

  платіжної вимоги-доручення; 

  платіжної вимоги; 

  розрахункового чека; 

  акредитива; 

  банківських платіжних карток; 



138 
 

 

  інкасових доручень; 

  векселів. 

Організації та підприємства вільно обирають форми розрахунків, закріплюють їх в 

договорах, угодах чи окремих домовленостях. 

З розвитком науково-технічної революції на ринку економічних послуг почали 

з’являтися нові форми  безготівкових розрахунків, а саме розрахунків криптовалютою. 

Зараз Існує багато різних форм криптовалют, ми розглянемо 3 основних  на даний час. 

Криптовалюта - вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані 

на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту. 

Ці революційні, захищені шифруванням гроші, дозволяють залишатися анонімними, на 

них не вливає економіка жодної країни, саме тому ця валюта залишається стабільною 

вже довгий час 

Першою криптовалютою у 2009 році став Bitcoin, до 2013 року майже всі інші 

криптовалюти були засновані на його основі, він і досі очолює рейтинг криптовалют. 

Другою за популярністю є криптовалюта Litecoin, а третьою виступає криповалюта під 

назвою Namecoin.  Litecoin та Namecoin замислювався розробниками, як 

еволюція Bitcoin , саме тому між ними є ряд відмінностей від нього, а саме відмінності 

засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів 

захисту. 

Усі криптовалюти можуть використовуватися для обміну на bitcoin або звичайні 

гроші в обмінниках, а також для електронної оплати товарів і послуг у продавців, 

готових їх приймати. 

Отже, на ринку товарів і послуг використовуються різні форми розрахунків у тому 

числі і безготівкові, які у сучасній економіці набирають все більшої популярності, адже 

вони є набагато практичнішими у використанні. Залежно від встановлених умов 

співпраці постачальника і покупця, встановлюється і відповідна їм форма безготівкових 

розрахунків, з якою їм зручно працювати. Саме тому з’являються і нові їхні форми , 

кожен хоче якомога більше  полегшити і зробити захищеним  процес розрахунків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО АНДЕРРАЙТИНГУ В  УКРАЇНІ 

 

Діяльність будь-якого комерційного суб’єкта господарювання, у тому числі і 

страхової компанії, базується на задоволенні суспільних потреб з метою отримання 

прибутку. Успіх страхової компанії залежить від правильного виконання нею визначених 

функцій, та в можливості сформувати збалансований страховий портфель з нормованим 

рівнем збитковості. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://www.bitcoin.com/info/bitcoinglossary
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У забезпеченні гарантій здійснення страхових виплат страховика перед 

страхувальником важливу роль відіграє андеррайтинг, результат проведення якого в 

компанії визначає рівень рентабельності всього страхового бізнесу організації. 

Андеррайтинг займає місце професійного виду діяльності у страховому секторі, 

яким займається кваліфікований фахівець (андеррайтер). Андеррайтер діє від імені 

страховика і має право прийняти або відхилити на страхування запропоновані об’єкти, 

визначити тарифні ставки і конкретні умови договору страхування цих об’єктів.  

В сучасних умовах немає єдиного поняття андеррайтингу, оскільки дослідники 

підходять до цього питання по-різному. Наприклад, В. В. Шахов  розкриває 

андеррайтинг як процес селекції заявлених на страхування ризиків і класифікації цих 

ризиків відповідно до їхніх можливостей бути застрахованими з метою визначення 

оптимальної для того чи іншого ризику ставки страхової премії [1]. 

Важливою є думка, висловлена М. В. Щукліновою про те, що андеррайтинг є 

управлінським процесом з формування страхового портфеля, що включає в себе 

управління процесом укладання договорів страхування, управління процесом 

врегулювання збитків та управління страховим портфелем [2]. 

Офіційне визначення андеррайтингу в сфері страхування зазначено у Законі 

України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою» від 9.02.2012р. №4391-VI (ст.1), у якому закріплено наступне визначення 

андеррайтингу: «Андеррайтинг – це процес аналізу запропонованих до страхування 

ризиків, прийняття рішень про страхування певного ризику та визначення тарифної 

ставки, адекватної ризику, франшизи та інших умов договору» [3].  

Провівши аналіз наведених визначеннь, бачимо, що здебільшого андеррайтинг 

трактують як певний процес (або певну діяльність), який включає сукупність окреслених 

процедур (заходів).  Таким чином, головні завдання андеррайтингу визначаються: 

переліком небезпек, до яких може бути схильний конкретний об’єкт страхування; 

чинниками, що впливають на можливе настання страхового випадку; оцінкою об’єкта 

страхування; ймовірністю настання збитків різного розміру. 

До основних обов᾿язків андеррайтера можна віднести:  

- візування від імені страховика договорів страхування; 

- прийом на страхування (перестрахування) запропонованих страхових ризиків; 

- кваліфікація ризиків при прийнятті на страхування конкретного об’єкту або 

фізичної особи; 

- визначення тарифних ставок та конкретних умов договору страхування; 

- складання висновків про можливості (або неможливості) укладання договору 

страхування на певних умовах; 

- формування страхового (перестрахового) портфеля [4]. 

На нашу думку, процес андеррайтингу у страхових організаціях має виконуватися 

у певній послідовності конкретних бізнес-процесів, таких як: 

- оцінка об’єкта страхування – це визначення його відповідності до певних 

критеріїв ризику, при дотриманні яких,  можливе укладання договору про страхування; 

- прийняття андеррайтером відповідного рішення -  ці рішення можна розподілити 

на три категорії: 1) прийняття ризику на страхування, 2) прийнятя ризику на страхування 

з додатковими умовами, 3) відмова у прийнятті ризику на страхування; 

- вимірювання ризиків - це оцінка наслідків реалізації ризиків і виявлення 

можливостей щодо їх мінімізації. 

- визначення умов договору страхування – андеррайтер визначає страхове 

покриття, в межах якого страховик бере на себе певну відповідальність перед 

страхувальником.  

- контроль за виконанням умов договору та виконання заходів зі зниження 

ризиків. 
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На відміну від інших небанківських фінансових ринків України, ринок страхових 

послуг залишається найбільш капіталізованим, проте показники розвитку страхових 

компаній щороку зменшуються. Це відбувається через зменшення кількості страхових 

компаній, періодичне збільшення страхових виплат, зменшення страхових премій тощо. 

Ці процеси свідчать про те, що український андеррайтинг багато в чому поступається 

європейському рівню 

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших 

небанківських фінансових ринків України. Показники розвитку страхового ринку за 

останні роки (зменшення кількості страхових компаній, зменшення страхових премій, 

періодичне збільшення страхових виплат тощо) свідчить, що андеррайтинг у страхових 

компаніях не повною мірою відповідає європейському рівню.  

Згідно звіту Національної комісії «Про стан страхового ринку України», на кінець 

першого півріччя 2019 року в країні нараховувалося 249 страхові компанії. Тобто з  

початку 2019 року зі страхового ринку пішло з різних причин 32 компанії. 

Таблиця 1 

Кількість страхових компаній в Україні* 

Кількість 

страхових 

компаній 

Станом на 

31.12.2017 

Станом на 

30.06.2018 

Станом на 

31.12.2018 

Станом на 

30.06.2019 

Темп приросту 

30.06.2019 на 

30.06.2018 

Загальна 

кількість 
294 291 281 249 85,6 

в т.ч. СК "non-Life" 261 260 251 223 85,7 

в т.ч. CК "Life" 33 31 30 26 83,9 

*Джерело [5] 

Проаналізувавши дану таблицю, бачимо, що загальна кількість страхових 

компаній (СК) станом на 30.06.2019 становила 249, і порівняно з 2018 роком зменшилась 

на 42 СК, або на 14,4%. Також, у І півріччі 2019 року кількість компаній зі страхування 

життя (CК "Life") становило 26 СК і порівняно з попереднім роком зменшилася  на 5 СК, 

або на 16,1%. Окрім цього, страхові компанії, які займаються іншими видами 

страхування (СК "non-Life) станом на 30.06.2019 становило 223 СК, у 2018 році - 260 СК, 

тобто їхня кількість зменшилася на 37 СК, або на 14,3% 

На сьогоднішній день, існує безліч проблем, пов’язаних з розвитком та 

можливістю правильного функціонування андеррайтингу на страховому ринку України. 

Однією з таких проблем є те, що тільки великі страхові компанії мають можливість 

дозволити собі послуги андеррайтерів, оскільки дрібні страхові компанії рідко можуть 

користуватися їхніми послугами через низьку платоспроможність. Тому попит на 

андеррайтерів на українському ринку страхових послуг є незначним, і впродовж 

останніх років зменшується. Пов᾿язано це ще і з тим, що обсяг страхового ринку також 

зменшується, оскільки фінансовому сектору притаманна криза неплатоспоможності, а 

послуги андеррайтерів є недешевими. Страхові компанії уникають найму андеррайтерів 

на постійній основі через високу ціну їхніх послуг.  

Також через недосконалу законодавчу базу в Україні, багато функцій 

андеррайтера виконує страховий агент, в компетентності якого вони не входять. 

Наслідком вище згаданих проблем є нестача кваліфікованих андеррайтерів. 

Наявні проблеми андеррайтингу в Україні спричиняють необхідність швидкого їх 

роз’язання, розвитку та підвищення якості їх послуг з меиою запобігання подальших 

непередбачуваних наслідкаів. На нашу думку, перш за все необхідно розглянути 

проблеми андеррайтингу у страховому ринку на загальнодержавному рівні, чітко 

прописавши поняття, види, функції та методологію у законодавчій базі України. Другим 

кроком може бути професійне навчання майбутніх андеррайтерів. Окрім цього, також 
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необхідно перейти на фіксовану оплату праці андеррайтерів, а для малих страхових 

компаній у довгостроковій перспективі бажаним є обов’язковий найм андеррайтерів на 

постійній основі . 

Отже, на основі проведеного дослідження можна стверджувати, що в даний час 

андеррайтинг в Україні стикається з безліччю проблем, які, на нашу думку, потребують 

уваги та негайного вирішення. Основними проблемами являються: низький попит на 

послуги андеррайтера, скорочення страхового ринку України, виконання функцій 

андеррайтерів страховими агентами, нестача кваліфікованих кадрів тощо. Для вирішення 

проблем, які виникли, в першу чергу необхідно вжити заходів на загальнодержавному 

рівні та в межах окремих страхових компаній.  
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ КАПІТАЛОМ В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У процесі господарської діяльності будь-якого підприємства важливу роль 

відіграє забезпечення його функціонування необхідним та достатнім обсягом капіталу, 

що є запорукою ведення ефективної господарської діяльності й отримання високого 

кінцевого фінансового результату. Капітал є основою і стартовою позицією розвитку 

підприємства. Від величини капіталу залежить не тільки незалежність підприємства, а й 

перспективи його розвитку. Співвідношення власного і позикового капіталу є одним з 

головних факторів, що дозволяють динамічно розвиватися підприємству і максимізувати 

його ринкову вартість. 

Управління капіталом підприємства є однією з найбільш важливих ланок системи 

життєдіяльності підприємства. Коло питань, які вирішує управління капіталом, досить 

велике, так як прийняті управлінські рішення в цій галузі нерозривно пов’язані з усіма 

основними видами діяльності підприємства і всіма стадіями його життєвого циклу. 

Капітал як об’єкт управління надає керівникам широке поле дій для прийняття 

стратегічних і оперативних управлінських рішень, спрямованих на успішну реалізацію 

місії стратегії підприємства. В системі фінансової стратегії з ефективним управлінням 

капіталом пов’язані всі основні домінантні сфери фінансового розвитку підприємства – 

формування фінансових ресурсів, їх оптимальний розподіл за напрямками виробничо - 
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господарської діяльності та стратегічним господарським центрам, а також забезпечення 

фінансової його безпеки [2, с.54]. 

 Проте сьогодні більшість сільськогосподарських підприємств гостро відчуває 

дефіцит у фінансових ресурсах. Основними причинами такого становища стали кризові 

явища в економіці та відсутність ефективної системи фінансового менеджменту 

управління капіталом. Тому пошук шляхів покращання фінансової ситуації в сільському 

господарстві є актуальним в сучасних умовах господарювання. 

Капітал підприємства формується з метою задоволення необхідності достатнього 

обсягу активів і оптимізації його структури з позиції забезпечення ефективного його  

використання. Отже, однією з головних задач фінансового менеджменту підприємства – 

управління формуванням та використанням капіталу з урахуванням заданого рівня 

прибутковості та ризику. Ефективне управління капіталом підприємства забезпечується 

дотриманням наступних основних принципів рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Принципи управління капіталом підприємства 

Значимість проблем управління формуванням та використанням фінансових 

ресурсів підвищується у зв’язку з постійними змінами в податковому законодавстві 

України, дестабілізацією фінансового ринку і структурними змінами капіталу, які 

викликані зміною банківських відсотків та курсів валют, інфляційними змінами, які не 

припиняються; скороченням державного фінансування, складністю інформаційного 

забезпечення, що постійно зростає. 

Забезпечення достатнім обсягом капіталу має на меті гарантування 

безперервності виробництва продукції, товарів, дієво впливати на процес розширеного 

відтворення та покращання ефективності. Як зазначають О. Радченко та М. Ланова, 

«формування фінансових ресурсів передбачає процес фінансування – авансування 

грошовим капіталом для використання в комерційних цілях і фінансове забезпечення, 

яке полягає у підтримці фінансовими ресурсами безперервності процесу виробництва. 

Воно є важливою складовою організаційно-економічного механізму» підприємства (1, с. 

69). 

У ході управління формування достатнього обсягу фінансових ресурсів 

підприємств особливу увагу слід приділяти оптимізації структури їх джерел. Як відомо, 

фінансові засоби формують із власних, залучених і позичених каналів. Висока частка 

власних джерел має позитивний вплив на фінансову діяльність підприємства. 

Нарощування в складі капіталу залучених і позикових ресурсів значно утруднює 

виробничо-фінансову діяльність товаровиробників, тому що підприємцям слід буде 

здійснювати додаткові дивідендні виплати за акціями або відсотки за кредитами чи 

облігаційними позиками. З огляду на це в кожному визначеному випадку слід серйозно 

підходити до формування структури капіталу, доцільності використання власних, 
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Урахування перспектив розвитку господарської діяльності; 
 

Забезпечення відповідності обсягу капіталу обсягу 
оборотних і необоротних активів підприємства; 

 Забезпечення оптимальної структури капіталу з позицій 
ефективного його функціонування; 

Забезпечення мінімізації витрат з формування капіталу з 
різних джерел; 

Забезпечення високоефективного використання капіталу в 
процесі господарської діяльності. 
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залучених і позичених засобів. Звичайно, фінансове забезпечення сільськогосподарських 

підприємств лише за рахунок власних джерел зміцнює фінансову стабільність, дає змогу 

фінансувати ризикові проекти, під які важко залучити кошти інвесторів. Проте 

господарська діяльність не відбувається без залучення позикових ресурсів. Їхнє 

використання в обороті підприємства зумовлене, з одного боку, об’єктивною 

необхідністю, а саме: невідповідністю у часі між надходженнями коштів й витратами, 

сезонністю виробництва, впровадженням інвестиційних проектів, які потребують 

значних обсягів капіталовкладень. З іншого боку, за допомогою позикових коштів 

забезпечується розширення виробничо-господарської діяльності, оновлення технічної 

бази, використання ефекту фінансового левериджу та ін. (2, с. 266).  

Безоплатним для підприємства вважається використання такого джерела 

позичкового капіталу, як кредиторська заборгованість за заробітною платою, за товари і 

послуги, за розрахунками з бюджетом, за страхування тощо. Ці елементи позичкового 

капіталу мають бути повернуті підприємством, але поки воно ними володіє до терміну 

їхнього погашення (а нерідко і за межами цього терміну), то вказаними коштами таке 

підприємство розпоряджається на свій розсуд (3, с. 250). Вигідність кредиторської 

заборгованості підприємства полягає в тому, що заощаджуються кошти на сплату 

відсотків за кредитними ресурсами банку у разі, коли постачальник вимагає повної або 

часткової оплати за товар. Проте, з іншого боку, це породжує значні суми заборгованості 

на балансі та порушення платіжної дисципліни. 

Отже, успішне функціонування сільськогосподарських підприємств в сучасних 

умовах господарювання безпосередньо залежить від ефективної системи управління 

капіталом, сучасних форм і напрямів залучення фінансових ресурсів у виробництво, 

державної фінансової підтримки, а також ефективного управління фінансовим 

позиковим капіталом, яке полягає у підтриманні достатнього рівня й структури його 

активів із формуванням обсягів та структури джерел фінансування цих активів.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ  СПРОМОЖНОСТІ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  ЯК  НЕВІДʼЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ  ЇЇ 

ФУКНКЦІОНУВАННЯ   

 

 В сьогоднішніх умовах господарювання гострою проблемою є забезпечення 

реальної фінансової спроможності новостворених об’єднаних громад.   

Під терміном «спроможні територіальні громади» згідно  Методики формування 

спроможних територіальних громад, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 

України від 8 квітня 2015 року № 214,  це територіальні громади сіл (селищ, міст), які в 

результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи 

місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері 

освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального 
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господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку 

інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці [1].  

На цій основі, акцент робиться на  наявності відповідних кадрових ресурсів, 

фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури.   

 Фактично, у процесі створення об’єднаних територіальних громад ми маємо 

справу з трьома видами спроможності: 

-перше, це потенціальна чи розрахункова спроможність, якою мають володіти 

громади, визначені такими відповідно до перспективного плану  

-друге, це спроможність, яка юридично визнається Кабінетом Міністрів 

України відповідно до статті 9 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» 

-третє, це реальна спроможність, яка визначається вже після того, як 

об’єднана територіальна громада сформована і показує певні результати діяльності  Як 

виявилося на практиці, потенціальна, юридично визнана та реальна спроможність 

збігаються, як правило, тільки для ОТГ, утворених навколо населених пунктів, які є 

районними центрами. У таких громадах, як правило, до новоутворених органів місцевого 

самоврядування об’єднаної громади переходять працівники райдержадміністрацій і тим 

самим частково вирішується проблема управлінських кадрів місцевого рівня [2].  

Як відомо, сьогодні реформування адміністративно-територіальних одиниць є 

нагальним питанням в Україні, позаяк  є віддзеркаленням перерозподілу й  делегування 

відповідальності за соціально-економічний їх розвиток. Саме фінансова децентралізація 

відображена у незалежності і самостійності у формуванні місцевих бюджетів таким 

чином, щоб була у них фінансова спроможність виконувати власні та делеговані функції 

та повноваження. Вона є ключовим інструментом в утвердженні їх як фінансово 

незалежних суб'єктів децентралізації. 

 Сьогодні багато науковців у своїх дослідженнях приділяє значну увагу питанню 

фінансової децентралізації та незалежності місцевих бюджетів. До їх числа слід віднести 

напрацювання у сфері самостійності формування бюджетів Андрущенка М., 

Гальчинського А., Клименко О., Мацук З., Нехайчук Д., Новаковського Л.,  Овчаренко 

Т., Пелехатого А., Сторонянської І., Ткачук А. та багатьох інших дослідників порушеної 

проблеми.  

В працях вітчизняних та закордонних вчених розкривається сутність  фінансової 

децентралізації, а також оцінка реальних можливостей та проблем її впровадження.  

В класичній економічній теорії першопрохідцем в питаннях фінансової 

децентралізації слід вважати Чарльза Тібу. З його досліджень дізнаємося: „Фіскальна 

децентралізація підвищує рівень конкуренції серед місцевих органів влади… 

децентралізація забезпечує зростання ефективності, оскільки органи місцевого 

самоврядування мають більш точну інформацію про потреби своїх резидентів на відміну 

від центральної владиˮ [3, с. 107]. За словами вченого, На його думку, саме фіскальна 

децентралізація дає змогу субнаціональним органам управління отримувати автономію 

щодо фінансування та забезпечення населення суспільними й громадськими послугами. 

Він довів, що лише при фіскальній автономії субнаціональних органів управління 

публічні видатки відповідатимуть індивідуальним уподобанням споживачів згідно з 

їхніми потребами[3, с. 109].  

Однак, як і будь-який процес в економіці, поряд з позитивними явищами несе деякі 

неточності, які, слід віднести до недоліків фінансової децентралізації. А  саме:  

 - ускладення процесу перерозподілу фінансових ресурсів через бюджет та 

управління бюджетним процесом в цілому; 

 - складність узгодження локальних потреб територіальних громад із 

макроекономічними потребами країни;  

- виникнення регіоналних фіскальних розбіжностей;  
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- зниження централізованого бюджетного контролю над формуванням та 

ефективним розподілом бюджетних ресурсів;  

- обмеження централізованого вирівнювання дохідної та видаткової частин 

бюджетів територіальних громад [4, с. 81].  

Це ті причини, які суттєво впливають на обсяги сформованої фінансової бази і 

напрями їх використання. 

Використання переваг фінансової децентралізації вимагає забезпечення таких 

передумов:   

- достатньої автономності органів місцевого самоврядування у питаннях 

визначення розміру і структури видатків місцевих бюджетів;  

 - чіткого розподілу видаткових зобов’язань між рівнями влади з врахуванням 

економічних критеріїв;   

- достатнього адміністративного і фінансового потенціалу місцевих органів влади 

для належного виконання покладених на них функцій;   

- дієвих стимулів та механізмів відповідальності органів місцевого самоврядування 

для забезпечення ефективного надання суспільних благ [5].  

Із прийняттям змін до податкового та дією бюджетного кодексів в Україні процес 

фінансової децентралізації продовжувався і навіть набрав особливого вектору руху, 

оскільки вдосконалення нормативно-правового поля у цій площині сприяло 

забезпеченню передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних 

повноважень і закріпили стабільні джерела доходів для їх реалізації.  

Також до цих позитивних змін у процесі збільшення фінансової спроможності 

територіальних громад слід віднести: 

 бюджетна самостійність щодо мобілізації власних фінансових ресурсів у 

своїх бюджетах та здійснення видаткових повноважень; 

 урізноманітнилися варіанти формування дохідної бази місцевих бюджетів 

в частині передачі окремих доходів з державного бюджету; 

  використання горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій; 

  запроваджено нові субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 

освітню та медичну з метою здійснення видатків на делеговані державою повноваження 

в галузях освіти та охорони здоров’я; 

  Самостійність у визначенні податкових ставок з місцевих податків і 

зборів; 

 Визначення пільг щодо сплати місцевих податків і зборів окремих 

місцевих податків і зборів. 

Однак, треба зазначити, що  поряд із повною фінансовою децентралізацією ОТГ,  

виділяють певні перешкоди досягнення ефективності фінансового забезпечення розвитку 

територіальних громад, до яких належать [6, с. 229-230]:  

– невідповідність сучасних тенденцій формування доходів місцевих бюджетів 

сільських територіальних громад цілям підвищення їх фінансової спроможності; 

 – відсутність стимулів ефективного використання власного фінансового 

потенціалу територій;  

– суттєва диференціація територіальних громад за рівнем бюджетної 

забезпеченості;  

– неефективна структура місцевих бюджетів регіону, а також їх вертикальна та 

горизонтальна розбалансованість;  

– мізерні обсяги видатків місцевих бюджетів територіальних громад на 

фінансування розвитку територій;  

– недосконалий механізм проведення Державною казначейською службою 

бюджетних платежів, що здійснюються органами місцевого самоврядування.  
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Отже, безумовною перевагою  фінансової децентралізації є краще забезпечення 

органами місцевого самоврядування потреб місцевого населення на локальному рівні. 

Саме фінансова децентралізація має забезпечувати стійкість місцевих бюджетів, 

прозорість та ефективність використання їх коштів та, відповідно, підвищувати рівень 

життя громади та населення країни в цілому. Слід наголосити на тому, що 

добровільному об’єднанні територіальних громад сьогодні бути, незважаючи й на ті 

перепони, які їх супроводжують.  
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ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ШЛЯХИ 

ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ ГРОМАД 

 

Основним завданням реформи децентралізації є покращення добробуту громадян 

по всій території України, шляхом відділення місцевих бюджетів від державного, 

створення ОТГ та надання таким територіальним громадам відповідних повноважень та 

фінансових ресурсів для втілення у життя реформи.  

Фінансова забезпеченість об’єднаних територіальних громад і зараз залишається 

однією з головних умов спроможності у виконанні тих задач і функцій, якими вони були 

наділені від початку свого створення. Життєдіяльність громади залежить від багатьох 

чинників (соціальних, політичних), але фінансові ресурси є її рушієм і етапом існування. 

Від розмірів доходів із територій, які формують ОТГ, залежить виконання місцевими 

органами делегованих їм функцій (наприклад, рости, розвиватися, піднімати економіку 

своєї території та країни в цілому). 

З позиції оцінювання фінансової спроможності місцевих громад більшу 

зацікавленість викликає аналіз їх власних доходів . 

Наведений на рисунку 1 цифровий матеріал свідчить про позитивну динаміку.  

Впродовж аналізованого періоду (2015-2019 рр.) власні доходи місцевих бюджетів 

зросли у 2,7 рази [2]. 
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Рисунок 1 – Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів, млрд грн. 

 

У самій структурі доходів місцевих бюджетів вагому частку становлять податок на 

доходи фізичних осіб, а саме 59,8% від загальної суми доходів загального фонду (не 

враховуючи трансфертів) – 119,3 млрд грн. У порівнянні з попереднім роком, вони 

зросли на 21,2 %. Основними чинниками, що вплинули на зріст ПДФО, є збільшення 

мінімальної заробітної плати. Другим за важливістю джерелом доходів місцевих 

бюджетів є плата за землю (відноситься до податку на майно і є місцевим податком)  - 

12,5%. Єдиному податку належить 12,4% [1]. 

Попри ряд податків, які наповнюють місцеві бюджети, існує показник який 

найбільш точно визначає фінансову спроможність території – дотаційність бюджетів 

новостворених ОТГ. Він показує реальний обсяг наповнення бюджетів місцевих громад. 

Для вагомості дослідження фінансової децентралізації розглянемо показники, які 

характеризують роль трансфертів у формуванні фінансових ресурсів місцевих бюджетів 

(табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Динаміка міжбюджетних трансфертів 

Показник 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Частка 

міжбюджетних 

трансфертів у 

доходах місцевих 

бюджетів 

52,4 56,4 59,1 53,4 55,3 57,3 53.2 

Частка трансфертів, 

перерахованих до 

державного 

бюджету, у доходах 

місцевих бюджетів 

0,7 0,9 1,1 1,1 1,3 1,0 1,2 

Розраховано на основі даних річних звітів про виконання бюджету Казначейської служби України 

[3]. 

Проведені нами дослідження спонукають до висновку, що найменш залежними від 

дотацій залежать міста обласного значення (найвищий рівень дотаційності 9,4%), а 

найбільш залежними – ОТГ з населенням у межах 5-10 тисяч осіб (найвищий рівень 

дотаційності – 65,9%) (рис. 2). 



148 
 

 

 
Рисунок 2 – Рівень дотаційності ОТГ 

Для того, щоб більш точно зрозуміти, які кроки потрібно зробити для 

вдосконалення фінансової бази створених та залучення до об’єднання нових ОТГ слід 

виділити ряд прогалин, які перешкоджають вдосконалювати цю систему. Всю сукупність 

таких недоліків умовно можна поділити на 2 групи – законодавчі та внутрішні. До 

основних проблем законодавчого типу належать:  

1. Хиби в адміністративно-територіальному устрої. Недосконалість законодавчої 

бази в створенні та ліквідації ОТГ, а також у встановленні та зміні їх меж. 

2.   Незавершеність реформи децентралізації. Така загроза залишається до того 

моменту, допоки не буде створена нова територіальна основа під майбутні місцеві 

вибори, які згідно з Конституцією мають відбутись у жовтні 2020 року. Після таких 

виборів реформа децентралізації вважатиметься незворотною. 

До внутрішніх загроз проведення такої реформи відносимо: 

1.  Недовіру жителів населених пунктів (а особливо сіл та селищ) до реформи, що 

проводиться. Це зумовлено насамперед тим, що в дальніх місцях роз’яснювальні роботи 

проводяться на недостатньому рівні. Тому пересічний громадянин не усвідомлює 

переваг об’єднання територіальних громад. 

2.  Недостачу кваліфікованого персоналу, для управління новоствореними ОТГ. Ця 

проблема спричинена тим, що колишні службовці не мають належного рівня підготовки, 

щоб справлятись з новими покладеними на них реформою функціями. 

3.  Розбіжності у розмежовуванні повноважень між структурними гілками влади 

місцевого самоврядування. Такий конфлікт між органами виконавчої влади, органами 

управління в об’єднаних територіальних громадах, райрадами та 

райдержадміністраціями створює опір реформі ще й на рівні місцевих органів виконавчої 

влади. 

З’ясувавши причини, які перешкоджають створенню нових чи розвитку уже 

наявних ОТГ, наведемо ряд пропонованих заходів щодо розв’язання вищезазначених 

проблем. Насамперед слід прийняти ряд законодавчих актів щодо засад 

адміністративного устрою України, у яких повинні зазначатись порядок утворення та 

ліквідації ОТГ, а також встановлення і зміни їх меж. 

Необхідно провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

України, а особливо для тих, які проживають найбільш віддалено від адміністративних 

центрів. Це допоможе громадянам зрозуміти плюси реформи, оцінити мінуси та зробити 

вибір до утворення нової територіальної громади. Найкраще проводити такі роботи через 

ЗМІ. 

Наступним кроком є розробка та запровадження програм для підготовки 
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кваліфікованого персоналу. А також проведення тренінгів, курсів, семінарів для 

підвищення кваліфікації службовців територіальних громад, надання їм консультаційної 

та методичної допомоги. 

Для того щоб розмежувати повноваження між місцевими органами виконавчої 

влади потрібно у нормативних актах чітко прописати обов’язки, завдання, функції, які 

повинен виконувати той чи інший орган місцевого самоврядування. 

За результатами досліджень перспектив забезпечення фінансової спроможності 

ОТГ в умовах реформи децентралізації пропонуємо ряд заходів, які в перспективі 

повинні покращити сьогоднішню ситуацію територіальних громад: 

1.   Зараховувати до бюджетів ОТГ частину коштів від податку на прибуток 

підприємств, які діють на території цієї об’єднаної громади; 

2.   Звільнити від сплати частини податку на прибуток окремі підприємства, які 

фінансуватимуть розвиток ОТГ у якій вони здійснюють свою діяльність. 

3. Змінити процес зарахування ПДФО до бюджетів місцевого самоврядування, тобто 

надання право вибору найманому працівнику до якої територіальної громади сплачувати 

бюджетоутворювальний податок. 

Тож для органів місцевого самоврядування територіальних громад, в яких 

проживає «робоча сила», зміна сучасного механізму зарахування ПДФО дозволить 

підвищити якість та кількість соціальних послуг; розвинути інфраструктуру, покращити 

благоустрій та втілити у життя плани розвитку територій. 

Отже, для вдосконалення реформи децентралізації на сучасному етапі слід, 

насамперед, приділити увагу: вдосконаленню нормативно-правової бази; врегулюванню 

та розмежуванню усіх повноважень місцевих органів виконавчої влади (зокрема 

районного рівня); а також розробити чіткий план дій щодо завершення другого етапу 

реформи децентралізації.   

Тож, для багатьох громад, які не мають на своїй території великого бізнесу, 

підвищення самодостатності та платоспроможності можливе через подальше об’єднання 

(укрупнення) з уже створеними об’єднаними громадами. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ БЛОКЧЕЙН-СИСТЕМИ НА 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ РІВНІ 

 

На сьогоднішній день для забезпечення ефективного функціонування держави 

необхідно використовувати різні підходи, одним з яких на нашу думку є: наявність 

сучасних технологій, що дають можливість проаналізувати ризики, які потенційно 

загрожують безперебійній роботі органів управління держави. Такою технологією є 

блокчейн система. Це, так званий ланцюжок блоків транзакцій, що побудований за чітко 

визначеними правилами із сформованих блоків транзакцій [1]. 

https://decentralization.gov.ua/
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Головні особливості блокчейн технології: 

 прозорість - в блокчейні зберігаються дані про всі проведені операції за всю історію 

створення системи; 

 стабільність - ви не можете видалити або замінити інформацію «заднім числом», а 

тільки здійснити нову угоду; 

 незалежність - інформація зберігається не на одному центральному сервері, а на 

безлічі комп'ютерів учасників мережі (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Графічне зображення принципу децентралізації 

 

Такі особливості системи блокчейн дають змогу повністю усунути проблеми 

корупції в нашій країні, та повністю трансформувати економіку. В першу чергу це 

привабить іноземних інвесторів, які будуть зацікавлені у таких нововведеннях. 

Як працює система блокчейн. Це послідовність блоків –  ланцюжок, а не замкнуте 

коло або щось ще. Кожен з блоків містить масив певних даних. І всі блоки пов'язані між 

собою. Тобто, новий масив інформації може бути створений тільки після того, як 

закритий старий масив [2]. 

Формування і закриття блоків. Як видно з рисунку 2, кожна ланка ланцюжка 

містить ключ. Поки він не буде розшифрований, блок (ланка) не закриється. Як 

відбувається ця сама розшифровка? У криптовалюті за це відповідає майнінг. Майнери, 

що займаються видобутком криптовалюти, роблять це за допомогою потужностей 

відеокарт і процесорів. Ті в свою чергу виконують обчислювальні операції, головна мета 

яких – пошук криптографічного підпису до блоку у вигляді хешу. Як тільки він 

підібраний – блок закривається, майнер отримує винагороду за роботу. На державному 

рівні замість майнерів потрібно створення своєї обчислювальної системи, яка буде 

підтримувати блокчейн у робочому стані. Або ж ця система може будуватися на 

громадянах України. Варіантів багато, суть залишається однією, завдяки цій системі 

буде можливе забезпечення високої ефективності фінансового ринку України,  швидкі та 

дешеві транзакції без посередників, безпечність угод та збільшення швидкості усієї 

інфраструктури держави. На основі блокчейн вже створюються стартапи в сфері 

медицини, захисту інтелектуальної власності, авторського права. На базі технології 

розробляються системи ідентифікації, веб-браузери, децентралізовані хмарні сховища 

даних, а також соціальні мережі [3].  

Обчислювальна 

техніка 
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    Рисунок 2 –  Графічне зображення принципу будови блокчейн системи 

 

Система блокчейн максимально спрощує саму процедуру надання 

адміністративних послуг, зменшує витрати державного і місцевих бюджетів на 

утримання  законодавчого та виконавчого апарату держави. З іншого боку, у зв’язку з 

розвитком цієї технології, матимуть місце скорочення і зменшення можливостей для 

чиновників зловживати доступом до баз даних.  

Для блокчейну не важливо, чи розвинута країна чи ні, насправді це дуже проста 

технологія, яка не потребує великих фінансових витрат. Потрібна просто політична воля 

держави, щоб урядові сервіси, щодо різного роду реєстрацій (від авто до нерухомості) 

стали доступними і при цьому захищеними. Технологія блокчейн має на увазі 

принципово новий підхід до управління та використання даних, що, зокрема, буде 

неминуче сприяти глибоким трансформаціям у фінансовому секторі економіки. 

Суть технології розподіленого реєстру – в створенні єдиної точки доступу для 

всіх учасників до великих обсягів даних. Стосовно до фінансового ринку, блокчейн дасть 

можливість створити нові галузеві процеси на основі використання прозорих актуальних 

даних, миттєвого здійснення транзакцій з реалізацією широких можливостей смарт-

контрактів. Ми вважаємо, що якщо система побудована на блокчейні, тоді їй не потрібен 

гарант збереження чи незмінності даних, це означає доволі велику економію ресурсів та 

часу.  

Перехід реєстрів на блокчейн дозволить усунути тих, чия робота зараз полягає в 

верифікації та забезпеченні збереження великих масивів даних. Децентралізація, при 

збереженні за наглядовим вузлом функції моніторингу та контролю, крім іншого, 

призведе до підвищення надійності системи і здешевлення операцій, що вимагають 

звернення до цієї бази. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ПРИ 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ СТРАХУВАННІ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ СТРАХОВОЇ 

КОМПАНІЇ ПРАТ “БРОКБІЗНЕС” 

 

Дана класифікація водіїв дозволить страховим агентам бути впевненим в його 

минулому досвіді страхування. Дуже часто в одного водія може бути декілька 

транспортних засобів, відповідно, при настанні ДТП і виплаті страхового відшкодування 

однією компанією, він звернеться до іншої компанії. 

Особливу увагу варто приділити також онлайн-страхуванню. Коли потенційний 

клієнт відвідує веб-сторінку страхової компанії, він у вільному доступі може заповнити 

всі необхідні дані і отримати страхівку в pdf форматі. Онлайн-страхування в 

майбутньому зможе спростити власникам автомобільного транспорту процес купівлі 

страхівки за більш доступною ціною. В ході наших досліджень ми вияснили недостатній 

рівень оптимізації сайту Львівського відділення страхової компанії “Брокбізнес”.  

Саме тому нами було запропоновано використання калькулятора розрахунку 

страхового платежу в режимі онлайн. Ця пропозиція була взята керівництвом страхової 

компанії до уваги і впроваджена в дію. Робота була проведена в програмному 

забезпеченні WordPress [3]. За допомогою даної програми, використовуючи дані даної 

страхової компанії, тарифи та коефіцієнти можна розрахувати вартість обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) або ж вартість КАСКО в 

режимі онлайн потенційними страхувальниками. Візуально для відвідувача сайту 

купівля автоцивілки онлайн має наступний вигляд (рис.1.) 

 
Рисунок 1 - Калькулятор для розрахунку ОСЦПВ на сайті Львівського відділення 

страхової компанії “Брокбізнес”. 

Даний калькулятор був розроблений та введений в дію за нашою  пропозицією 

10.11.2019 року. Основне його призначення полягало в збільшенні кількості укладених 



153 
 

 

договорів ОСЦПВ саме через офіційний сайт Львівської філії страхової компанії ПрАТ 

“Брокбізнес”.  

Порівняємо зміну активності користувачів після початку функціонування 

калькулятора (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Статистика замовлення полісу ОСЦПВ користувачів сайту 

Львівської філії страхової компанії ПрАТ “Брокбізнес” 

Категорія “Покази” відображає кількість користувачів інтернету, які мали дотичні 

дії з сайтом(користувач зайшов на сторінку, прочитав статтю, тощо). Категорія “Кліки” 

відображає кількість користувачів, які за допомогою сайту придбали даний вид  полісу. 

Як бачимо відбулась значна зміна, за тиждень часу кількість придбаних договорів 

збільшилась на 45%, а саме 9, що означає позитивну динаміку та підтверджує корисність 

впровадження, яке в майбутній перспективі допоможе зібрати більше страхових премій.  

Здійснення зазначених інноваційних заходів сприятиме покращенню якості 

роботи страхових компаній у сфері автотранспортного страхування та підвищенню 

довіри споживачів страхових послуг до них, і, як наслідок, розвитку вітчизняного ринку 

автострахування. 
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ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 

 

Податкова політика держави є складовою частиною економічної політики, яка 

базується на сукупності юридичних актів, що встановлюють види податків, зборів та 

обов'язкових платежів, а також порядок їх стягнення та регулювання. 
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Історія розвитку системи оподаткування свідчить про те, що податки можуть бути 

не лише інструментом регулювання тих чи інших соціально-економічних процесів — 

перерозподілу доходів між членами суспільства, стимулювання окремих видів 

господарської діяльності та обмеження розвитку інших, а і джерелом наповнення 

бюджетів різних рівнів. Свідоме використання державою податків для досягнення певної 

мети проходить у рамках її податкової політики. 

Суть, структура та роль системи оподаткування визначаються податковою 

політикою, яка є виключним правом держави, яка самостійно проводить цю політику в 

країні, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги та 

фінансові санкції, а також обов'язки по сплаті податків і відповідальність за порушення 

норм податкового законодавства, які виступають невід'ємною частиною системи 

оподаткування, держава висуває єдині вимоги до ефективного ведення господарства в 

країні. 

Вихідні принципи побудови податкової системи передбачають встановлення 

рівноцінних прав і обов'язків перед бюджетом для платників усіх форм власності. Тобто 

оподаткування юридичних і фізичних осіб має ставити всіх в однакове початкове 

становище, але далі доходи, отримані від подальшої господарської діяльності, що веде 

до їх диференціації, не повинні вирівнюватись податками, бо це може знизити всі 

стимули до зростання доходів, і, як наслідок, — до подальшого розвитку; 

Доходи бюджетів створюються за рахунок податків від фізичних і юридичних осіб, 

зборів та інших обов’язкових платежів, надходжень з інших джерел, що встановлені 

законодавством України. 

Державний бюджет України з точки зору його ідеології виражається насамперед в 

такому перерозподілі доходів, який забезпечує баланс політичних, економічних, 

соціальних та міжбюджетних відносин. 

Характерними ознаками Державного бюджету України є: 

бездефіцитність, що дозволяє використовувати ресурси держави не на 

фінансування дефіциту, а на здійснення загальнодержавних програм; 

зменшення частини фінансових ресурсів, які перерозподіляються через державний 

бюджет, що забезпечує подальший рух у досягненні компромісу між фіскальними 

інтересами держави та її стимулюючою функцією. 

Діюча система доходів Державного  бюджету  України потребує покращення. 

Оскільки в структурі доходів Державного бюджету України основну частку складають 

податкові надходження, то вдосконалення діючої системи оподаткування буде мати 

найвагоміший вплив на подальше поліпшення системи доходів державного бюджету. 

Необхідність удосконалення податкової системи України очевидна. На даний час ця 

система потребує перенесення центру ваги з фіскальної функції до функції регулюючої. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РИНКУ СТРАХУВАННЯ УРОЖАЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ 

 

Сільське господарство – це найбільш ризикована галузь економіки, оскільки 

постійно зазнає впливу природи, тому що виробництво здійснюється на відкритому 

ґрунті. Проте страхування може стати однією з важливих умов гарантування економічної 

безпеки та стабілізації фінансового стану виробників сільськогосподарської продукції, 

адже за його допомогою можна раціоналізувати структуру коштів, які спрямовуються на 



155 
 

 

запобігання і попередження прояву природної стихії чи інших чинників, що 

перешкоджають діяльності сільськогосподарських товаровиробників. 

Перед державою та учасниками страхового ринку стоїть завдання більшої 

активізації зусиль щодо створення всіх умов для розвитку системи агрострахування. 

Зокрема, для забезпечення ефективного та якісного страхування урожаю 

сільськогосподарських культур, необхідна ефективна прозора система моніторингу, яку 

повинні формувати страхові компанії. 

Основна мета страхування сільськогосподарських ризиків – повністю або 

частково компенсувати виробнику втрати врожаю, які спричинені несприятливими 

природними явищами, такими як посуха, град, вимерзання, ураган, тощо. 

Високий рівень ризикованості є особливістю страхування врожаю 

сільськогосподарських культур, адже при настанні страхового випадку втрати можуть 

зазнавати не тільки окремі страхувальники, а й великі площі та території, тому це робить 

страхування природно-кліматичних ризиків одним з найскладніших видів страхування, 

бо витрати часто перевищують зібрані премії. 

Однією із надзвичайно гострих проблем страхування врожаю 

сільськогосподарських культур є неплатоспроможність виробників. Сплата страхових 

премій для вітчизняних сільськогосподарських підприємств стає фінансово обтяжливою. 

Страхування врожаю у сільському господарстві має здійснюватися у добровільній формі. 

Підсумовуючи, необхідно виділити основні чинники повільного розвитку та 

проведення страхування у рослинництві:  

 недосконалість законодавчої бази у сфері страхування;  

 неврахування страховиками особливостей здійснення процесу виробництва 

у сільському господарстві;  

 недостатньо розвинена економічна та фінансова сфери у сільському 

господарстві;  

 неплатоспроможний фінансовий стан більшості сільськогосподарських 

виробників;  

 інфляційні процеси у країні;  

 відсутність компенсування витрат на страхування врожаїв;  

 незадовільна робота агрометеорологічних служб;  

 застарілі механізми обчислення страхових платежів із високими 

тарифними ставками;  

 недостатня поінформованість сільськогосподарських виробників щодо 

страхових продуктів;  

 непрозорість механізму відшкодування збитків;  

 недосконалість договорів страхування сільськогосподарських культур.  

Основними методами страхування врожаю сільськогосподарських культур в 

Україні є: страхування окремих ризиків, комплексне страхування, страхування від повної 

загибелі озимих культур та індексне страхування. Ці продукти дозволяють 

сільськогосподарським виробникам страхувати свою продукцію від найважливіших 

ризиків. 

Проте найкращим інноваційним методом страхування погодних ризиків є 

індексне страхування. Воно може зацікавити сільськогосподарських товаровиробників за 

рахунок низьких тарифних ставок, отже, й невисоких страхових платежів. Індексне 

страхування покращує розвиток фінансового ринку в цілому і доступу 

сільськогосподарських виробників до кредитів зокрема (оборотність контрактів на 

вторинному ринку); покращує доступ до ринків перестрахування, що в свою чергу 

збільшує можливість відповідати за страховими зобов’язаннями і надійність страхової 

системи в цілому;  вирішує проблеми, пов’язані з асиметрією інформації (антиселекція, 

моральний ризик); здешевлює страхування (зниження адміністративних витрат на 
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моніторинг і оцінку збитків, а також за рахунок більших обсягів страхування і 

стандартизації контрактів); спрощує доступ клієнтів (прозорість, стандартність 

контрактів, можливість придбання будь-якої кількості контрактів), внаслідок чого 

збільшується кількість страхувальників.  

Отже, на врожайність сільськогосподарських культур сильно впливають  погодні 

умови. Традиційні страхові продукти, які широко пропонуються на страховому ринку 

України, мають ряд недоліків й не завжди повною мірою задовольняють потреби 

сільськогосподарських підприємств в належному страховому захисті. Тому 

пропонується впровадження індексного погодного страхування, яке має переваги перед 

іншими страховими продуктами. Зокрема, простіші та зрозуміліші інформаційні вимоги, 

придатність для різних господарств, низький рівень зловживань та швидші страхові 

відшкодування. 

 Для страхування врожаю сільськогосподарських культур потрібна тісна 

взаємодія страхових компаній з метеослужбами щодо отримання прогнозів та 

спостереження за станом посівів. Це дасть змогу більш точно визначити страхові тарифи 

та проводити попереджувальні заходи підприємствам для зниження ризикових подій. 

На основі проведеного аналізу виявлено, що для подальшого розвитку 

страхування врожаю сільськогосподарських культур необхідна:  

 державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників;  

 розуміння важливості страхових відносин у сільському господарстві всіма 

учасниками;  

 уточнення переліку небезпечних природно-кліматичних явищ відповідно 

до агрокліматичних зон й районів;  

 застосування страховиками низки пільг і різноманітних знижок;  

 використання методу страхування на основі погодних індексів;  

 співпраця страховиків з агрометеорологічними станціями;  

 прозорість механізму відшкодування збитків;  

 вдосконалення страхового законодавства  

 наближення законодавчої бази до міжнародних стандартів.  
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АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 

Необхідність адміністрування податків, як інструменту задля виконання державою 

своїх функцій, не підлягає сумніву, адже реальної та дієвої альтернативи немає. Під 
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обов’язковими платежами, розуміють, як компроміс, який був досягнутий внаслідок 

взаємовідносин між владою та бізнесом. Податок на додану вартість (надалі ПДВ) є 

найбільшим бюджетоутворюючим податковим платежем за останні роки і саме тому, 

актуальність досліджень щодо вдосконалення його адміністрування є завжди доречним і 

необхідним. У агропромисловому комплексі, ПДВ застосовується на загальних засадах 

ось уже два роки. Так все ж проблематика відсутності пільг в цьому секторі відчувається, 

особливо, у діяльності дрібних фермерів. 

Механізм адміністрування ПДВ, як інструменту фіскальної політики, був описаний 

ще Морісом де Лоре у Франції ще в 1954 році. Внаслідок чого почав активно 

поширюватися в усьому світі та використовуватися різними державами. На сьогоднішній 

день він застосовується у 140 країнах світу з різними режимами та ставками 

оподаткування. За дослідженнями Організації економічної співпраці та розвитку, частка 

ПДВ у загальній сумі податкових надходжень в країнах OECD, починаючи з 1965 року 

до 2015 року, зросла майже у 8 раз, тоді як  частка податку на нерухомість та інших 

податків на товари та послуги – спадає. Україна йде в ногу із світовими тенденціями, де з 

кожним роком обсяги надходження ПДВ до державного бюджету зростають:  з 2009 до 

2019 року  вони зросли в 6 разів, тоді як відшкодування ПДВ при експорті продукції – в 

6,2 рази [1].  

Державною фіскальною службою, з метою в порядкування процесу відшкодування 

ПДВ з 1 квітня 2017 року  реалізовано новий механізм відшкодування ПДВ та 

запущений в роботу Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ. 

Цей механізм розроблений з метою полегшення ведення бізнесу в Україні, зменшення 

корупції, прозорості механізму відшкодування ПДВ, створення рівних умов для всіх 

платників податку. 

Порядок ведення Реєстру з відшкодування ПДВ, зокрема, передбачає: формування та 

ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування здійснюється на 

підставі баз даних ДПС та Казначейства; 

–визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру; 

–автоматичне внесення заяв до реєстру, що здійснюється протягом операційного дня у 

хронологічному порядку надходження таких заяв; 

–проведення Казначейством бюджетного відшкодування ПДВ на підставі даних реєстру; 

–публікацію реєстру на офіційному веб-сайті Міністерства. 

Всю вхідну інформацію в реєстр формує та вносить ДПС на підставі заяв бізнесу, 

закріплюючи електронним цифровим підписом. Після цього на узгодження суми 

відводиться не більше 30 днів. В окремих випадках, передбачених статтею 200  

Податкового кодексу України (надалі ПКУ) [2], відбувається автоматичне узгодження 

сум до відшкодування на наступний робочий день після закінчення зазначених 

строків. Відшкодування відбувається в хронологічному порядку (підприємець, який 

перший подав заяву, першим отримує кошти за всіх інших рівних умов). ПДВ 

 повертають протягом п’яти операційних днів після узгодження суми. Таким чином весь 

процес адміністрування ПДВ переведений в електронний режим. 

З початку 2019 року, питання ПДВ в агарному секторі знову спричинило багато 

галасу. Цього разу говорили  законотворці з допомогою аграрного «лоббі» спробували 

пролобіювати звільнення від оподаткування ПДВ з постачання на митній території 

України та вивезення в митному режимі експорту зерна пшениці, ячменю, кукурудзи, 

соєвих бобів, ріпаку, соняшнику, а також соєвої, соняшникової та ріпакової олії. Так як в 

цей перелік були включені основні експорт орієнтовані напрямки аграрного виробництва 

в Україні, це не на жарт схвилювало аграрний бізнес, особливо малі та середні аграрні 

підприємства, що не мають власних переробних потужностей. Це не вперше ведуться 

спроби змінити процес адміністрування ПДВ для аграріїв. Так, ще в 2015-2016 рр. в 

Україні діяв спецрежим сплати податку на додану вартість, який був одним із вагомих 

інструментів підтримки сільського господарства. 
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Згідно з цим режимом передбачалося, що сума ПДВ, нарахована на вартість 

поставлених підприємством товарів і послуг, не сплачувалася до бюджету, а залишалася 

в розпорядженні підприємства для використання на основну операційну діяльність. З 

початку 2016 року, після внесення змін до Податкового кодексу України, сплата ПДВ 

стала диференційованою. Передбачалося відсоткове співвідношення сплати позитивного 

сальдо ПДВ  до бюджету та на спеціальні рахунки підприємства в банках. Так, для 

прикладу, за операції із зерновими та технічними культурами 85% залишку податку 

перераховувалося до державного бюджету, а 15% - на спец рахунки. З 2017 року 

спеціальний режим оподаткування ПДВ відмінили, мотивуючи тим, що державний 

бюджет недоотримує значної частини доходів, а як альтернативу підтримки аграріям 

запропонували надання бюджетних дотацій. Вже два роки, як сільське господарство 

дотується за допомогою бюджетних програм, і з огляду на результати цих років можна 

сказати, що тут не обійшлося без провалів. Та все ж повернемося до ПДВ. У середині 

2019 року в сільському господарстві нараховувалося 92985 суб’єктів господарювання, 

які  перебували на обліку в територіальних органах ДФС як платники податків. Майже 

половина з них не провадили діяльність і лише  22% були платниками ПДВ. 

 Незважаючи на це, надходження ПДВ від сільського господарства все ж постійно 

зростають. Так, у 2016 році вони зросли в 11,2 рази, в 2017 році – ще в 2 рази, у 2018 році 

– в 2,1 рази порівняно з попередніми роками [3].  

Після відміни спеціального режиму оподаткування ПДВ підприємства не встигли 

призвичаїтися до нових вимог, внесені поправки до ПКУ про відміну відшкодування 

ПДВ при експорті сої, виробництво якої протягом останніх років зростає. Аграрії ніби 

частково змирилися з таким перебігом подій, як новий удар – пропозиція відмінити 

повернення експортного ПДВ також і щодо ряду інших культур.  У підсумку, коли вже 

все зібрано врожай і потрібно продавати, виробник зустрічається з проблемою заниженої 

ціни, адже більша частина сільськогосподарської продукції не переробляється в Україні, 

а експортується. В кінцевому результаті для виробництва продукції аграрій витрачає 

більше, а отримує менше. Складно говорити про розвиток стабільної економіки та 

виробництва при «постійній зміні правил гри». Такі дії лише тінізують бізнес, зокрема і 

аграрний. 

В той час, коли в Україні урядовці та законотворці ведуть перемовини про відміну 

відшкодування ПДВ, для прикладу в деяких країнах ЄС, де сільське господарство вже й 

так дотується, підприємства мають диференційовані ставки ПДВ. І за таких умов 

українська продукція може не витримувати конкуренцію, а отже й втрачати позиції на 

світовому ринку. 

Та все ж обсяги надходження ПДВ від аграріїв зростають щороку. Доцільно 

враховувати те, що за останні роки аграрії отримують рекордні показники врожаїв. 

Тобто аграрний сектор може реалізувати більше продукції із створеною самими 

аграріями доданою вартістю. Тенденції засвідчують, що в економіці України небагато 

галузей, які створюють додану вартість, що є базою для оподаткування ПДВ. 

 

Список використаних джерел 

1.Статистичний збірник за 2019 рік Міністерства Фінансів України. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik 

2.Податковий кодекс України /Верховна Рада України // Кодекс України, Закон, Кодекс 

від 02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.  

3.Податковий кодекс України /Верховна Рада України // Кодекс України, Закон, Кодекс 

від 02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
 

 

https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


159 
 

 

Русин Х.І. 

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри фінансів,  

банківської справи та страхування Марків Г.В. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У БАНКАХ 

Банківський ризик-менеджмент можна розглядати з різних позицій: як галузь 

наукових знань, як економічне явище, як систему управління, як управлінський процес, 

як мистецтво управління та як орган управління. 

Організація управління ризиками в банку має здійснюватися через організаційну 

структуру, яка, своєю чергою, підлягає періодичному уточненню та удосконаленню, 

враховуючи зміни внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності банку. Так, за 

дослідженням міжнародного рейтингового агентства «Standard&Poor's», близько 80% 

українських банків мають таку організацію ризик-менеджменту, що не відповідає 

світовим вимогам, або взагалі її не мають [3]. На цей момент ще існує нерозуміння топ-

менеджерами комерційних банків цілей та функцій ризик-менеджменту, що призводить 

до таких несумісних з позиції корпоративного управління речей, як здійснення 

управління ризиками службою внутрішнього аудиту або, навпаки, виконання 

контрольних функцій підрозділом ризик-менеджменту.  

Одним з дієвих рецептів становлення вітчизняної практики управління ризиками 

повинна стати розробка стратегії банківського ризик-менеджменту. Процес ризик-

менеджменту в банку має охоплювати всі структурні рівні – від управлінського 

(спостережної ради та правління) до рівня, на якому безпосередньо приймаються та 

генеруються ризики.  До процесу ризик-менеджменту мають залучатися такі 

функціональні та структурні підрозділи банку: спостережна рада, правління банку, 

підрозділ із ризик-менеджменту, бек-офіси, фронт-офіси (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банках 

[4]. 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКАХ 

Спостережна рада 

Правління банку 

 

Фронт-офіси 

Підрозділ з ризик-

менеджменту 

Бек-офіси 

У межах своїх функцій та відповідальності перед 

власниками банку, вкладниками, контрагентами та 

органами банківського нагляду 

 

У межах своїх повноважень та відповідальності перед 

спостережною радою банку, вкладниками 

(контрагентами) та органами банківського нагляду 

 

У межах своїх функцій прийняття банком ризиків у 

рамках доведених повноважень. 

У межах своїх функцій контролю за дотриманням 

встановлених вимог. 

 

У межах своїх повноважень та відповідальності перед 

спостережною радою банку, вкладниками 

(контрагентами) та органами банківського нагляду 
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Ключовим моментом при встановленні стратегічних цілей є усвідомлення місця, 

яке займає ризик-менеджмент у банку. У сучасній банківській практиці існує багато 

різних підходів до організації ризик-менеджменту. Найбільш типовими є: ризик-

менеджмент з чіткими функціями бек-офісу; інтеграція з фронт-офісом відсутня; ризик-

менеджмент частково виконує функції бек- та мідл-офісу; відносини з фронт-офісом 

ґрунтуються на контролі поведінкових характеристик відкритих ризикових позицій; 

ризик-менеджмент виконує функції мідл-офісу та частково фронт-офісу; діяльність 

фронт-офісу інтегрована з ризик-менеджментом банку на всіх етапах функціонування 

[2].  

Перший варіант є типовим для кишенькових банків; другий – найбільш 

поширений, типовий для більшості вітчизняних банків; третій – оптимальний для 

конкурентноздатного банку, часто зустрічається у прогресивних кредитних інститутах. 

Така ситуація пояснюється низкою причин. По-перше, ризик-менеджмент залишається 

однією з наймолодших галузей фінансової науки, протягом усього періоду становлення 

вітчизняної банківської системи спостерігався гострий дефіцит кваліфікованих ризик-

менеджерів, здатних побудувати ефективну інтегровану систему ризик-менеджменту. 

По-друге, власники більшості банків або їх представники очолюють фронт-офіс банку і 

навіть при офіційно задекларованому ставленні до ризику вступають у конфлікт 

інтересів з ризик-менеджментом, у якому останній займає більш слабку позицію. 

Нерідко керівникам фронт-офісу не є вигідною тісна взаємодія з ризик-менеджментом, 

оскільки це значно ускладнює їх операційну діяльність і робить таку взаємодію більш 

транспарентною. 

Діяльність ефективного ризик-менеджменту має вирішальне значення у процесі 

мінімізації втрат банку. Високий рівень методології і технологій ризик-менеджменту 

банку забезпечує всеохоплюючу ідентифікацію ризиків, що приймаються, правильну їх 

оцінку, професійне регулювання, всебічний контроль та корегування. 

Подальший розвиток банківської системи вимагає адекватних складності 

здійснюваних банками операцій систем управління ризиками. Розширення філіальної 

мережі та асортименту послуг відповідно відбивається на ризикованості банківської 

діяльності. Активне розширення банківського бізнесу поряд із традиційними ризиками, 

притаманними банку як посереднику на фінансовому ринку, призводить до виходу на 

перший план таких ризиків, як операційний та стратегічний. Крім того, стабільний 

розвиток може підтримуватися лише, якщо разом з нарощуванням операцій 

відбуваються якісні зміни корпоративної культури та організаційної структури банку. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІНЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

На діяльність компаній впливає багато як зовнішніх так і внутрішніх факторів. 

На зовнішні чинники компанія не може впливати чи змінювати їх і тому повинна 

пристосовуватися, але внутрішніми факторами компанія може маніпулювати, 

управляти ними та коригувати для власної вигоди. Одним з таких внутрішніх факторів 

є оборотні активи на підприємстві. Правильне управління активами дозволить компанії 

підвищити свою ефективність, витрати і дозволить компанії значно збільшити  свої 

прибутки та знизити витрати. 

Над вирішенням цієї проблеми та вдосконаленням процесу управління 

оборотними активами працювали такі зарубіжні та вітчизняні вчені як Ф.Ф.  Бутинець 

В.В. Биковський, А. Бондаренко, В.В. Чабунова, М.А. Болюх та ін. 

 Хоча існують деякі недоліки в управлінні оборотними активами. Серед них є 

питання щодо відсутності чітко визначеної методології, яку підприємства можуть 

використовувати для прийняття управлінських рішень щодо поточних активів. Тому в 

результаті кожна компанія змушена самостійно розробити власну методологію 

вирішення цієї проблеми. 

Важливими елементами успішної роботи підприємства є поточні активи. На 

основі розміру поточних активів визначають фінансування планових витрат на основну 

функцію підприємства - виробництво та реалізацію продукції. В цілому, оборотні 

активи є важливим складником при визначенні ефективності діяльності підприємства. 

Переважно, поточні активи є показниками роботи всієї компанії. Наднормовий 

надлишок активів призводить до неефективного використання ресурсів підприємства і 

невикористаного потенціалу. Відсутність поточних активів в необхідному обсязі 

призводить до невиплати компанії своїх зобов’язань в повному обсязі. 

На розмір поточних активів може вплинути багато факторів, включаючи: 

підприємницьку діяльність підприємства, обсяг виробництва, тривалість виробничого 

циклу, наявність різного асортименту продукції, умови співпраці з постачальниками і 

покупцями, платіжні доручення боржників і кредиторів і інші. 

Сьогодні головною прерогативою будь-якої компанії є максимізація прибутку і 

зниження витрат від ведення бізнесу. Для досягнення цієї мети необхідно розробити 

чітке, ефективне управління активами компанії та звернути увагу на управління 

оборотними активами. Доцільність та ефективність прийняття управлінських рішень 

впливають на ефективність всього підприємства, а саме на ліквідність компанії, її 

платоспроможність і, отже, на його фінансову стабільність. 

Перш за все, ми повинні зрозуміти, що представляють собою оборотні активи. 

Оборотний актив - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 

також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного 

циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Якщо організація має 

операційний цикл, що триває більше одного року, актив досі класифікується як 

поточний, доки він конвертується в готівку протягом операційного циклу.  
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До поточних активів відносять: 

 готівкові кошти, включаючи іноземну валюту; 

 інвестиції, крім інвестицій, які неможливо легко ліквідувати; 

 витрати майбутніх періодів; 

 дебіторська заборгованість; 

 запаси; 

 тощо. 

Ці статті, як правило, представлені в балансі в порядку їх ліквідності, що 

означає, що найбільш ліквідні статті показані першими. В даному переліку статті 

представлені в порядку їх ліквідності за міжнародними стандартами. 

Кредитори зацікавлені показником відношення частки оборотних активів до 

поточних зобов’язань, оскільки вона вказує на короткострокову ліквідність суб’єкта 

господарювання. По суті, наявність значно більших оборотних коштів, ніж зобов’язань, 

свідчить про те, що підприємство має бути здатним виконувати свої короткострокові 

зобов’язання. Цей тип аналізу, пов’язаного з ліквідністю, може включати використання 

декількох коефіцієнтів, включаючи коефіцієнт грошових коштів, коефіцієнт поточного 

та швидкого співвідношення. 

Основна проблема полягає в тому, що покластися на оборотні активи як 

показник ліквідності можна не завжди. Деякі з рахунків у межах цієї класифікації не є 

настільки ліквідними. Зокрема, може бути важко конвертувати запаси в готівку. 

Аналогічним чином, в межах суми дебіторської заборгованості можуть існувати 

прострочені рахунки-фактури, хоча підприємства мають можливість створити резерв 

сумнівних боргів, щоб відобразити суму, яку не очікується отримати. Таким чином, 

зміст оборотних активів слід уважно вивчити, щоб з’ясувати справжню ліквідність 

підприємства. 

Від вибору політики формування оборотних активів залежить рівень їх 

ліквідності. Подальші підходи засновані на різних видах політики формування 

структури оборотних активів: 

Консервативний підхід - такий підхід типовий для компаній чиї поточні активи 

забезпечують не тільки наявні потреби всіх видів, що сприяє нормальному ходу 

операційної діяльності, а й створення резерву на випадок непередбачених ситуацій. У 

такому випадку на підприємстві формуються додаткові запаси сировини для 

непередбачених обставин. За таких умов компанія буде працювати безпечно навіть в 

непередбачених обставинах, однак, незважаючи на вигоди підхід, активи 

використовуються не доцільно, скорочуються їх оборот і доцільність. 

Помірний підхід - за таким підходом поточні активи на підприємстві здатні 

покривати всі поточні потреби й створювати резерв у достатньому розмірі для 

найбільш типових збоїв діяльності підприємства. При такому підході забезпечується 

середнє для реальних господарських умов співвідношення між рівнем ризику і рівнем 

ефективності використання оборотних активів. 

Агресивний підхід – полягає у мінімізації всіх форм страхових резервів лише 

для окремих видів активів. При нормальній операційній діяльності і відсутності збоїв у 

ній цей підхід забезпечує найважчий рівень ефективності використання оборотних 

активів. 

Однак будь-які збої в здійсненні нормального ходу операційної діяльності, 

викликані дією внутрішніх або зовнішніх факторів, призводять до відчутних 

фінансових втрат через скорочення об’єму виробництва і реалізації продукції. 

Таким чином, вибрані принципові підходи до формування оборотних активів 

(або тип політики їх формування), які відображають різні співвідношення рівня 

ефективності їх використання і ризику, в кінцевому результаті визначають суму цих 

активів і їх рівень по відношенню до об’єму операційної діяльності. 
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У будь-який час діяльності компанії оборотні активи можуть бути в різному 

вигляді: від сировини, палива, інвентарю, товарів в процесі реалізації, переходу товарів 

в дебіторську заборгованість та готівку. Основною метою оборотних активів є 

забезпечення здійснення безперервного виробничого процесу і реалізації активів тому 

процес управління цим видом активі є важливим для будь-якої компанії. 

Завданнями управління оборотними активами є: 

 створення достатньої кількості оборотних активів для підтримання 

платоспроможності підприємства; 

 дотримання нормативів ліквідності за допомогою оптимізації елементів 

оборотних активів; 

 ефективне використання оборотних активів для підтримання прибутковості та 

спроможності виконати підприємством свої зобов’язання; 

 дотримуючись умов фінансової стійкості створювати джерела фінансування 

оборотних активів. 

В процесі управління оборотними активами варто звернути увагу на вибір 

методу їх фінансування. 

Коефіцієнтний метод – метод, заснований на розрахунку показників стану 

оборотного капіталу та стану джерел його формування, ефективності використання. 

Метод нормування – оснований на визначенні потреби підприємства в 

оборотних коштах і може бути застосований лише до виробничих оборотних фондів, 

готової продукції на складі та відвантаженої продукції, розрахункові документи на яку 

не здані до банку. 

Метод АВС – оснований на розподілі всієї номенклатури запасів на три класи за 

вартістю та обсягами використання. Поряд з цим методом також часто використовують 

метод XYZ, для якого характерно розподіл матеріалу (сировини) на 3 класи за 

рівномірністю його використання в виробництві. 

Як результат, слід зазначити, що управління оборотними активами на 

підприємстві є одним з основних і важливих компонентів формування успішного 

управління всією системою. Крім того, за якістю управління оборотними активами 

буде залежати платоспроможність суб’єкта господарювання, рівень доцільності, 

формування можливостей для роботи в непередбачуваних ситуаціях, масштаби і рівень 

виробництва і реальні продажі. За умови успішного управління, правильного вибору 

підходу та методу управління оборотними активами підприємство може досягти 

певного вивільнення активів, які можуть бути використані для забезпечення доцільного 

зростання його операцій, прискорення обороту оборотних коштів, забезпечення 

безперервності виробничої діяльності та максимальної прибутковості, що, безсумнівно, 

є основною місією кожного суб’єкта.  

Комплексна оцінка стану і ефективності використання оборотного капіталу 

проводилася на прикладі успішнопрацюючого промислового підприємства Тлумацького 

району ТОВ "Штерн-Агро". 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Ефективність роботи суб’єктів господарювання, які здійснюють свою 

підприємницьку діяльність у сфері надання послуг (робіт) або виробництва продукції, 

полягає в раціональному поєднанні основних та оборотних засобів підприємства. 

Кругообіг виробничого процесу на підприємстві починається саме з оборотних коштів, 

які з грошових засобів переходять у виробничі запаси, а потім у незавершене 

виробництво, яке в результаті перетворюється у готову продукцію, тобто оборотні кошти 

постійно перебувають у безперервному русі. Таким чином на підприємстві послідовно 

змінюється форма авансованої вартості оборотних коштів, так як грошова форма 

змінюється на товарну, потім на виробничу, а після цього знову переходить у товарну і 

грошову форми. 

 Розглядаючи тему використання обігових коштів потрібно звернути увагу на 

категоріальний апарат, який використовується. В науковій літературі існує багато різних 

поглядів вчених на трактування визначень «оборотні кошти», «обігові кошти», «оборотні 

фонди», «оборотні активи». Одні автори стверджують, що немає різниці між поняттями 

«обігові кошти», «оборотні активи» та «оборотний капітал» та вважають їх тотожними, 

інші категорично не погоджуються з такою думкою. Разом з тим, з фінансової точки зору 

капіталом потрібно вважати усі активи фірми та джерела їх формування. В той же час зі 

сторони економіки капіталом називають реальне майно підприємства, а саме засоби 

виробництва та предмети праці. 

 В підручнику «Фінанси підприємств» А.М. Поддєрьогін погоджується з 

ототожненням понять «оборотний капітал» та «оборотні кошти» та подає таке 

узагальнене трактування: «оборотний капітал (оборотні кошти) - це кошти, авансовані в 

оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу 

виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку» [5]. Можна зустріти таке ж 

саме визначення поняття «оборотний капітал» Я.Б. Дроба у праці «Організація 

управління оборотним капіталом промислових підприємств України» - «грошове 

вираження вкладень у виробничі оборотні засоби та засоби обігу, призначені для 

процесу виробництва і реалізації продукції» [2]. 

 І.В. Зятковський надає наступне визначення «обігових коштів» - «це грошові 

кошти, авансовані в обігові виробничі фонди і фонди обігу, які забезпечують 

безперервність процесу виробництва і проведення розрахунків» [3]. Автор підручника 

«Финансы промышленности» Д.С. Моляков зазначає більш повне трактування даного 

визначення, але використовує термін «оборотні кошти», якими називає «авансовану в 

грошовій формі вартість для планомірного створення та використання оборотних 

виробничих фондів та фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують 

виконання підприємством виробничої програми і своєчасного здійснення розрахунків» [4]. 

Стосовно формулювання терміну «оборотні засоби», то вчені С.В. Кламбет, В.Я. 

Кармазін, В.В. Буряковський в навчальному посібнику «Фінанси підприємств» надають 

наступне визначення: «сукупність грошових засобів, авансованих для формування і 

використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу, котрі забезпечують 

безперервність процесу виробництва і продажу продукції» [1]. Отже, можна помітити 

дуже схожі трактування до економічно різних понять. 

Виходячи з визначення  поняття «обігові кошти», можна стверджувати, що 

управління обіговими коштами – це процес нормування виробничих запасів та витрат 

підприємства в необхідному обсязі, при якому буде відбуватись безперервний кругообіг 
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виробництва, а також раціональна побудова структури обігових коштів і джерел їх 

формування. Цей процес має на меті підвищення ефективності використання обігових 

коштів та функціонування підприємства взагалі.  

Конкурентоспроможність підприємства прямолінійно залежить від стабільності 

фінансового стану, що в свою чергу визначається раціональним складанням структури 

обігових коштів. Для того, щоб забезпечити інноваційний розвиток підприємства в 

сучасних умовах господарювання, а також підтримувати на підприємстві створення 

нових товарів та модернізацію вже наявних товарів з метою відповідності ринковим 

вимогам споживачів, необхідно оптимізувати складові елементи обігових коштів. 

Фінансовий стан підприємства перебуває в безпосередній залежності від 

раціонального формування структури обігових коштів підприємства саме через те, що 

обігові кошти є одними з найважливіших індикаторів, які подають інформацію про 

слабкі сторони  або можливість виникнення загрози погіршення показників ліквідності 

та рентабельності підприємства,  втрати платоспроможності, що може призвести до 

банкрутства самого підприємства. 

Можна визначити наступні стратегічні напрямки під час процесу управління 

обіговими коштами на підприємстві: 

- визначитись в об’єктивно необхідних обсягах оборотних коштів; 

- провести нормування наявних власних оборотних коштів; 

- провести ефективну роботу над прискоренням повернення дебіторської 

заборгованості; 

- проаналізувати всіх наявних контрагентів та припинити співробітництво з 

покупцями, які вчасно не відповідають за визначеними зобов’язаннями; 

- проаналізувати наявні обсяги виробничих запасів підприємства та оптимізувати 

виробництво продукції  з метою досягнення прибутковості; 

- скоротити адміністративні або фінансові витрати там, де ці витрати є 

недоцільними; 

- впровадити прогресивні способи управління; 

- забезпечити збільшення статутного капіталу з метою збільшення обсягу власних 

обігових коштів підприємства. 

Виходячи з вищесказаного, виділимо такі шляхи підвищення ефективності 

використання обігових коштів підприємства: 

- раціональне нормування праці; 

- встановлення постійної та прямої комунікації з контрагентами; 

- зменшення собівартості вироблених товарів  або наданих послуг (робіт) шляхом 

придбання сировини, матеріалів, запчастин для обладнання за оптовими цінами або 

заміни на вітчизняні аналоги; 

- впровадження автоматизації виробництва та прогресивних технологій з метою 

прискорення виробничого процесу та підприємницької діяльності загалом; 

- уніфікація рецептури виробництва товарів; 

- створення безперебійності виробничого процесу; 

- розширення робочого персоналу для прискорення обробки замовлень; 

- застосування сучасних світових маркетингових технологій  для просування та 

пришвидшення процесу збуту виготовлених товарів або послуг (робіт). 

Результатами впровадження вищеперелічених заходів мають бути автоматичність 

та безперервність процесу виробництва і роботи всіх підрозділів підприємства, 

оптимізація обсягів оборотних коштів та зменшення витрат на їх фінансування, 

пришвидшення оборотності обігових коштів, а отже і максимізація прибутку 

підприємства при конкурентних показниках ліквідності та рентабельності. 

Отже, використання наведених способів підвищення ефективності використання 

оборотних коштів призведе до можливості максимально ефективно використовувати 
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наявні власні обігові кошти для забезпечення конкурентоздатності та стабільної 

підприємницької діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНИХ 

ФОРМУВАННЯХ 

 

Дослідження історії розвитку управлінського обліку дозволяє зробити висновок 

про його виникнення разом із бухгалтерським обліком, що характеризувався складанням 

калькуляцій. Надалі вимоги до управлінської інформації зумовили доповнення обліку 

іншими складовими як обліку так і управління, такими як нормування, контроль, аналіз, 

оцінка, звітність, планування. Це призвело до формування управлінського обліку, як 

такого, який на кожному етапі набував нового змісту. 

Важливою відмінністю управлінського обліку від бухгалтерського є відсутність 

одного єдиного стандарту: управлінський облік індивідуальний на кожному 

підприємстві, особливо аграрному. Кожне підприємство має свої цілі, пріоритети, 

інтереси, стратегії, цінності, традиції, культуру, які відрізняються від того ж набору 

атрибутів в інших підприємствах. У кожного аграрного підприємства свої особливості в 

управлінні бізнесом, організаційна структура, фінансова стратегія, політика 

ціноутворення, система розподілу і передачі відповідальності, партнери, проблеми, 

ринки збуту продукції. Тому немає такої сили, яка змогла б змусити більшість 

підприємств підкоритися якомусь одному стандарту в управлінні бізнесом. 

Управлінська звітність за сегментами виробничої діяльності залежить, насамперед 

від особливостей організації та технології виробництва даної галузі господарств, та 

повинна забезпечити точне обчислення собівартості продукції та контроль за доцільним і 

економним витрачанням коштів. Управлінський облік має забезпечити управління 

господарством системою облікової інформації про кількісні і якісні показники 

сільськогосподарської продукції, показувати рівень і величини витрат, місця зберігання, 

торгові витрати, перспективні шляхи реалізації продукції.  

Найважливішими завданнями управлінського обліку процесів реалізації продукції 

в сучасних умовах є:  

вибір оптимальних варіантів поставок за договорами продукції споживачам;  

вільний продаж на ринку з можливим узагальненням в системі рахунків 

бухгалтерського обліку; 
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 організація управлінського обліку вартості реалізованої продукції, управлінського 

обліку витрат транспортування, навантаження і розвантаження за видами продукції;  

оперативне виявлення, документування відхилень від норм прямих транспортних 

витрат, навантажувальних і розвантажувальних робіт за видами продукції;  

впровадження системи рахунків, що відображають повну облікову інформацію 

про виконання договорів поставки з торговими організаціями;  

процес формування витрат на доставку продукції за договорами, відхилень і змін від 

них для подальшого контролю і визначення показників реалізаційної діяльності підприємств. 

 Важливою умовою ведення управлінського обліку в ринкових умовах є наукове 

обґрунтування і вибір прогресивних методів управління. Одним з найважливіших 

завдань управлінського обліку для керівників аграрних підприємств повинно бути 

формування повної і достовірної облікової інформації про результати діяльності 

виробничих і функціональних підрозділів підприємств, необхідної для оперативного 

керівництва та управління, а також використання їх внутрішніх і зовнішніх резервів. 

Ведення управлінського обліку на підприємстві повинно бути теоретично обґрунтовано, 

методично виправдано і придатним до практичного використання. Науково обґрунтоване 

калькулювання фактичної собівартості сільськогосподарської продукції необхідно для 

визначення рентабельності та ефективності виробництва. 

Дані, отримані на основі калькулювання, використовуються для аналізу рівня 

фактичної собівартості сільськогосподарської продукції та виявлення резервів її 

зниження, для організації управлінського обліку, встановлення цін на вироблену 

продукцію та оцінки фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств. За допомогою правильного ведення управлінського обліку керівники 

аграрних підприємствах зможуть мінімізувати витрати на виробництво продукції й 

одержати максимально можливий рівень рентабельності або норми прибутку 
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PROBLEM ISSUES OF MODERN ACCOUNTING FOREIGN ECONOMIC 

ACTIVITIES IN THE EUROPEAN INTEGRATION CONDITIONS 

 

In recent years, there have been an increasing number preconditions for Ukraine that 

necessitate its European integration development. Same time, the role and importance of 
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foreign economic activity the enterprise is increasing. Effective management foreign trade 

activities requires a thorough knowledge foreign trade accounting. 

Legislation of Ukraine is constantly being improved to principles and directives 

European Union, and in field tariff and customs legislation - to the standards of World Trade 

Organization, which will provide a high degree simplification and harmonization customs 

regimes, which is one of the main goals European integration. 

Therefore, it is important to identify topical issues accounting for foreign economic 

activity and to indicate current proposals and directions their solution. However, this topic is 

insufficiently researched, since the change of regulations requires continuous improvement of 

scientific achievements. The main document regulating foreign economic activity in Ukraine is 

the Law of Ukraine "On Foreign Economic Activity" dated 16.04.91, № 959 - XII, which 

defines the main terms concerning foreign economic activity, subjects, types and principles of 

foreign economic activity, discloses the goals and methods of state regulation FEA, examines 

the bodies that exercise state control over operations in the sphere of international relations, and 

their functions, determines responsibility for violation of the law [2]. 

In addition, accounting for transactions foreign currency is governed by the relevant 

accounting standard. For companies that are accounted for by national accounting standards, 

this is Accounting Standard 21 «The Impact of Changes in Foreign Exchange Rates» [4], and 

for IFRS, is 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. The main tasks of 

accounting for operations of foreign economic activity are: 

- prompt formation of information on export-import operations; 

- formation of reliable information about exchange differences; 

- formation of reliable information about the status settlements with foreign ones 

buyers and intermediaries; 

- the correct determination of the financial result from operations external- 

economic activity. 

When accounting for export transactions, it is necessary to clearly identify who is the 

exporter of goods - a manufacturing enterprise, a foreign trade company established at the 

enterprise for these purposes, but not a legal entity, or a specialized foreign trade company, 

which executes instructions of the manufacturing company to export the goods for a 

commission, that is, it carries out the intermediary function, or the authorized organizations [1, 

p. 55]. In addition, an important step is to enter into an agreement between contractors that 

contains rights and foreign economic activity. 

The biggest difficulty in accounting for foreign currency transactions is the presence of 

differences arising from changes in exchange rates. A very difficult moment of accounting is to 

determine of the order calculation and informative display in exchange rates of fluctuations. 

There are several types of exchange rates that can be used in the currency conversion process: 

historical, closing (or current) and average rates. Exchange rate fluctuations give rise to 

currency differences, commonly referred to as "exchange differences". However, in the process 

of researching the activity enterprises and scientific and theoretical developments on this issue, 

it can be noted that different types of currency fluctuations (and as a consequence - currency 

differences) have different nature influence both on the objects accounting, which they arise, 

and on the final the result of activity the enterprises, and therefore accounting and approach to 

reflect such differences will have their own peculiarities [5, p.215]. 

Because transactions in foreign currency are related to customs procedures, it is 

common, though erroneous, to determine of date the transaction by the date stated in the 

customs declaration that exports or imports goods. The customs declaration is only a document 

confirming the fulfillment requirements of the customs legislation on registration the fact of 

movement goods across the customs border of Ukraine, and in no way causes the emergence or 

settlement  obligations between the parties to a foreign trade agreement. The date of commodity 

transaction is solely the date of transfer ownership the goods from supplier to the buyer, in 
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accordance with the terms contract, which are defined by the International Rules for the 

definition commercial terms (INCOTERMS) [1, p.60]. 

The implementation of FEA in Ukraine is accompanied by the constant reformation of 

existing and approval new legislative acts. In particular, the adoption of the Law of Ukraine 

03.11.2016 № 1724-VIII "On Amendments to Some Laws of Ukraine on Removal of 

Administrative Barriers to Export of Services", which provides for simplification procedure of 

concluding foreign economic agreements, financial reporting during export of services, as well 

the abolition of currency control over the export services, which will help the development IT 

industry and the market of self-employed professionals in Ukraine. In addition, the Law of 

Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine on Improving the Investment Climate in 

Ukraine" will significantly facilitate the work any business engaged in foreign exchange 

operations, ranging from individual entrepreneurs working in the field of software 

development, translation, individual consulting. It will also help large companies that provide 

any services to foreign clients - marketing research, audit, etc. [3, p.13-14]. 

Summarizing the above, we can conclude that development of Ukraine is impossible 

without implementation of international relations and strengthening of foreign economic 

activity. Given the territorial proximity and close links between Ukraine and European 

countries, it is necessary to deepen and modernize accounting processes with foreign 

contractors. The study of the basic legal acts regulating organization and accounting foreign 

economic activity in accordance with the rules international law provides a high degree of 

simplification and harmonization customs regimes and acts as a guarantee of Ukraine to 

European integration. 
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РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ПОДАТКІВ ДО ВИМОГ ЄС ТА МСФЗ 

 

Глобалізаційні процеси, які відбуваються у світовій політиці та економіці, 

призводять до встановлення тісного політичного діалогу між окремими країнами та 

регіонами світу, а також до поглиблення міжнародних господарських зв'язків. Сьогодні 

країни інтегруються заради збереження миру та забезпечення економічного процвітання. 

Найбільшими та найпотужнішими інтеграційними об'єднаннями у світі є Світова 
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Організація Торгівлі (СОТ) та Європейський Союз (ЄС), метою створення якого якраз і є 

сприяння економічному добробуту, підвищенню життєвого рівня народів Європи, 

зміцненню миру і свободи та створення стійкого союзу народів Європи. В сучасних 

умовах розвитку економіки України, коли зростає роль держави, особливе значення 

приділяється нормативно-правовому забезпеченню реалізації державної політики по 

модернізації Державної фіскальної служби України. [3] 

Внаслідок розширення ЄС Україна отримала прямий доступ до єдиного, 

розширеного, гармонізованого ринку ЄС. Стає очевидним, що Україна у більшій мірі, 

ніж інші країни, зможе отримати переваги від доступу до єдиного ринку ЄС з високим 

рівнем відкритості, єдиним переліком торгових правил і адміністративних процедур, 

єдиним митним тарифом та з вільним рухом товарів, послуг, громадян і капіталу без 

внутрішніх бар'єрів (прикордонного контролю, сертифікатів). 

Основним шляхом узгодження правових норм України та Європейського Союзу є 

адаптація – процес розробки і прийняття нормативно-правових актів та створення умов 

для їх належного впровадження і застосування з метою поступового досягнення повної 

відповідності права України до європейського права . 

З метою прискорення процесу інтеграції України у світову спільноту постійно 

проводиться гармонізація податкової системи України, приведення стандартів ведення 

обліку та подання фінансової звітності до вимог МСФЗ. В цьому процесі одним із 

найважливіших є питання спрощення адміністрування податків. Проблема 

адміністрування податків в системі економічних відносин завжди мала особливу 

значущість. 

Наближення податкового законодавства до вимог національних стандартів 

бухгалтерського обліку та, згодом, приведення їх до норм міжнародних стандартів, дасть 

змогу спростити процедуру адміністрування податків, підвищити якість прогнозування 

податкових надходжень, встановити прозорі правила оподаткування. 

У зв'язку з переходом підприємств України на ринковий механізм 

господарювання виникає потреба впровадження Міжнародних стандартів фінансової 

звітності у практику бухгалтерського обліку. І насамперед, підприємства України, які 

прагнуть залучити іноземних інвесторів, мають складати свою звітність відповідно до 

Міжнародних стандартів. Одним із проблемних питань є узгодженість фінансового 

обліку з вимогами податкового законодавства країни.  

Усі суб'єкти господарської діяльності є учасниками податкових відносин, що 

регулюються нормативними актами у сфері законодавства про податки, збори та 

обов'язкові платежі. Але існування різних підходів до визначення мети та результатів 

господарської діяльності підприємства створює неоднозначне трактування одних і тих 

самих економічних термінів: вигода, активи, прибуток, витрати та доходи діяльності.  

Для будь-якої країни податки - це найважливіша категорія державних фінансів, 

що використовується у вигляді інструменту регулювання. Для бізнесу податки - це одна 

з основних складових витрат підприємця й фактор, що зменшує кінцевий результат 

діяльності - прибуток. Тому будь-яка держава завжди прагне обкласти по можливості 

більшою кількістю податків по найбільших ставках фізичних та юридичних осіб, а 

платники податків - прагнуть оптимізувати свої податкові платежі різними шляхами. 

Таким чином,  передумов для значного зниження податків, принаймні у 

найближчій перспективі, не має. Це можуть бути лише серйозні зміни механізмів 

оподаткування певних галузей, які оподатковуються занадто високими ставками, або ж 

значне зменшення одного податку за рахунок деякого підвищення ставок по одному чи 

декількох інших податках. 

Ефективні результати в податковому регулюванні будуть досягнуті тільки у разі 

комплексного вирішення нагальних проблем у вітчизняній податковій політиці у 

напрямках[3]: 
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- ліквідації корупції в Державній податковій службі України та інших державних 

інститутах; 

- проведення дієвих та змістовних податкових реформ; 

- мінімізації змін в реалізації податкової політики; 

- врегулювання питання своєчасного відшкодування ПДВ; 

- логічного завершення розпочатих реформ, змін, ініціатив; 

- мінімізації негативного впливу на обігові кошти бізнесу; 

- забезпечення зрозумілості норм податкового законодавства; 

- удосконалення кадрової політики. 

Основним шляхом узгодження правових норм України та Європейського Союзу є 

адаптація – процес розробки і прийняття нормативно-правових актів та створення умов 

для їх належного впровадження і застосування з метою поступового досягнення повної 

відповідності права України до європейського права. 

Серед форм правової адаптації можна виділити наступні: 

– наближення процесу прийняття, внесення змін чи скасування правових норм із 

метою наближення положень національного законодавства до положень актів 

законодавства Європейського Союзу для створення належних умов імплементації 

правового порядку Європейського Союзу; 

– координація процесу узгодження тієї частини національного законодавства та 

практики його застосування, з якої наближення або транспозиція є неможливими або 

непотрібними; 

– імплементація процесу транспонування актів законодавства Європейського 

Союзу, включаючи створення порядку та процедур їх впровадження (імплементація у 

вузькому сенсі); цей процес також включає тлумачення, практику застосування, 

забезпечення дотримання та виконання норм права, які відповідають європейському 

праву, органами державної влади; 

– гармонізація процесу коригування законодавства держав – членів 

Європейського Союзу на підставі правових актів ЄС, зокрема директив, які мають 

обов'язкову силу для держав – членів ЄС та вимагають від цих держав приведення їх 

внутрішнього законодавства у відповідність до положень директив [4]. 

Варто відзначити, що на шляху євроінтеграції в Україні розроблено національні 

стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності на основі міжнародних 

стандартів, затверджено новий План рахунків бухгалтерського обліку для суб’єктів 

господарювання, розроблено і затверджено форми фінансової звітності відповідно до 

міжнародної практики. Всі ці заходи сприяють уніфікації інформації про фінансовий 

стан суб’єктів та їх розрахунки з бюджетом, які застосовуються в країнах із розвиненою 

ринковою економікою і різними формами власності, а також розвитку міжнародних 

економічних відносин України.  

Отже, європейський вибір для України – це широке концептуальне бачення, яке 

не обмежується суто географічним поняттям. Це насамперед вибір шляху розвитку в 

напрямі європейської цивілізаційної моделі, реалізація якого покликана сприяти 

прогресу в усіх сферах життєдіяльності суспільства й держави. Україна має достатній 

потенціал, щоб здійснити прорив до нових технологій у промисловому виробництві, 

нових відносин у сфері економіки, нових поглядів на якість і рівень життя, а також до 

соціально-культурної інтеграції нашого народу в європейське співтовариство. 

Вступ України до ЄС принесе насамперед політичний авторитет державі на 

міжнародній арені, можливість опинитися в зоні загальноєвропейської безпеки, 

запобігаючи при цьому новим лініям поділу на континенті, можливість перебувати в 

центрі подій, бути невід’ємною часткою прогресивної політики, а отже, перебувати в 

єдиному інформаційному просторі. Це пов’язується також із можливістю використання 

переваг міжнародної кооперації та спеціалізації. Цю ідею можна прив’язувати й до 
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теперішнього стану відносин між Україною і ЄС, оскільки вона є запорукою подолання 

економічної кризи в Україні і розриву у рівнях економіки з країнами ЄС. 

 На сьогодні ЄС відіграє значну роль у забезпеченні стабільності та безпеки 

європейського континенту, а процес розширення та реформування ЄС потрібно 

розглядати не тільки як розширення кордонів «спільного ринку», а й як активний чинник 

створення нової європейської архітектури безпеки, яка має комплексний і 

взаємопов’язаний характер і різні виміри – військовий, політичний і економічний. 

Участь у процесах глобалізації світового господарства актуалізує насамперед питання 

розробки стратегії адаптації України до сучасного ритму життя у всепланетарному 

масштабі, пошуку свого місця в міжнародному економічному просторі тощо.[2] 

Підсумовуючи все вище наведене, варто зауважити, що побудова та застосування 

механізмів податкового регулювання у відповідності до вимог ЄС має носити 

комплексний характер в рамках стратегії розвитку державних фінансів України та в 

поєднанні із інституційними ринковими реформами – це створення стимулюючої 

податкової системи та конкурентної ринкової системи. 

На сучасному етапі господарювання в Україні механізм податкового регулювання 

має будуватися та зазнавати змін в комплексі із структурними реформами, корелюватися 

із політикою бюджетних видатків, державною борговою політикою, націлюватися на 

збалансування бюджету вже у короткостроковій перспективі. 
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ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Термін  інвестиції походить від латинського слова «invest», що означає 

«вкладати». 

У ширшому трактуванні вони виражають вкладення капіталу з метою його 

подальшого збільшення. При цьому приріст капіталу, отриманий в результаті 

інвестування, має бути достатнім, щоб компенсувати інвесторові відмову від наявних 

засобів на споживання в поточному періоді і винагородити його за ризик. 

Ефективність капітальних вкладень характеризує економічні (соціальні або інші) 

результати і господарську доцільність їх здійснення. Основою оцінки капітальних витрат 

http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvidrozvitk/svitovui-dosvid/mrdosvid/
http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvidrozvitk/svitovui-dosvid/mrdosvid/
http://www.viche.info/journal/3616/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4789
http://minfin.gov.ua/
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слугують ретельність визначення вигідності того чи іншого проекту за умови 

обмеженості  капіталу як ресурсу та забезпечення найбільших прибутків за можливості 

реалізації кількох варіантів (проектів) інвестицій. 

Для здійснення інвестиційної діяльності фахівцям підприємств необхідні  

відповідні знання, оскільки керування інвестиціями припускає формування інвестиційної 

стратегії підприємства, створення й оцінку його інвестиційного портфеля й ризиків, 

інвестиційної привабливості потенційних об'єктів  інвестування. 

Щоб успішно управляти  цією діяльністю, фахівець повинен  добре розбиратися у всіх 

питаннях інвестиційного менеджменту, знати  його специфіку, уміти на практиці 

правильно  застосувати теоретичні знання для  досягнення високої ефективності 

господарювання. 

Інвестиційна діяльність, пов’язана з здійсненням  капітальних інвестицій, має 

виключно важливе значення, оскільки створює  основи для стабільного розвитку 

економіки країни. Розвиток у країні інвестиційного потенціалу та реформа  

бухгалтерського обліку спричинили активізацію досліджень щодо обліку інвестицій, 

адже для прийняття тактичних  і стратегічних рішень з управління капітальними 

інвестиціями необхідна  своєчасна, достовірна аналітична інформація, що може бути 

забезпечена лише бухгалтерським обліком та безпосередньо залежить від його якості. 

Тому удосконалення теорії і практики ведення обліку і здійснення контролю операцій з 

капітальними інвестиціями в сучасних умовах соціально-економічного розвитку стає 

нагальною потребою та визначає актуальність теми дослідження. 

Але все таки ряд проблем залишається недостатньо розробленим і вимагає свого 

вирішення, вони пов’язані з обліком і контролем операцій з капітальними інвестиціями. 

Додаткових досліджень потребують проблеми: уточнення понятійного апарату щодо 

обліку капітальних інвестицій; виділення об’єктів бухгалтерського обліку капітальних 

інвестицій; розробки методики обліку створення фондів для відтворення основних 

засобів та інших необоротних активів, необхідних для здійснення капітальних 

інвестицій; удосконалення системи внутрішнього контролю операцій з капітальними 

інвестиціями; організації обліку капітальних інвестицій в умовах використання 

комп’ютерних технологій. Недосконало дослідженим у сучасній бухгалтерській науці є 

саме теоретичне обґрунтування обліку капітальних інвестицій. Нестабільність нашого 

законодавства  і викликає  таку ситуацію в країні, а також це створює багато труднощів 

бухгалтерам-практикам. На сучасному етапі бухгалтерський облік базується на 

використанні економічних термінів та дотриманні економічних принципів, не 

обмежується простою реєстрацією фактів господарської діяльності. Хоча бухгалтерська 

інформація може набувати політичного характеру.  

Різноманітні організаційно-економічні чинники дуже впливають на рівень 

ефективності використання капітальних вкладень. Особливо активними та 

цілеспрямованими мають бути дії для оптимізації відтворюваної структури капітальних 

вкладень: 

1) збільшення відносного обсягу інвестицій у відшкодування (просте відтворення) 

вартості машин та устаткування від усієї суми накопиченого амортизаційного фонду; 

2) встановлення раціональних пропорцій чистих капітальних вкладень у різні 

форми розширеного відтворення основних фондів і формування необхідних виробничих 

потужностей підприємств. 

Особливої уваги потребує удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку 

з виокремленням додаткових субрахунків до рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Можна 

було би ввести додатковий субрахунку 156 «Поліпшення та відновлення ОЗ» та 

збільшення переліку операцій, які відображують за дебетом рахунку 15 згідно з 

Інструкцією. Капітальні витрати на поліпшення земель можна  враховувати на окремому 

субрахунку. Щодо обліку інших капітальних робіт і витрат необхідно виділити окремий 
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субрахунок 158 «Інші капітальні інвестиції» і розподіляти пропорційно контрактній 

вартості витрат на будівельно-монтажні роботи і устаткування. 

Поглиблена деталізація структури Плану рахунків бухгалтерського обліку 

забезпечить відповідність методики обліку капітальних інвестицій, що діє на 

підприємствах із законодавством України про інвестиційну діяльність, а також допоможе 

отримати, як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам більш повну інформацію 

стосовно обліку капітальних інвестицій. 

У сучасних економічних умовах переважна більшість підприємств для 

подальшого розвитку потребують здійснення докорінних змін у різних напрямках своєї 

діяльності – створення нових конкурентоспроможних видів продукції, технологічного 

переозброєння, тощо. Одним з основних видів інвестиційної діяльності підприємств та 

організацій є капітальні інвестиції, які являють собою один з головних показників 

фінансово-господарської діяльності підприємств. Сучасні підприємства самостійно 

обирають найважливіші напрями своєї інвестиційної діяльності з урахуванням цілей 

свого розвитку, умов зовнішнього економічного середовища, рівня свого виробничого та 

фінансового потенціалу.  

Інвестиція – спосіб розміщення капіталу, який має забезпечити збереження або 

збільшення вартості капіталу і принести позитивну величину доходу, тобто інвестиція – 

це обмін сьогоднішньої вартості на, можливо, невизначену майбутню вартість.  

Економічна ситуація, що склалася за період входження нашої держави в світову 

спільноту, потребує значних структурних змін, а також зумовлює закономірну 

необхідність масштабного реформування системи бухгалтерського обліку та звітності. 

Реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, створення 

відповідної нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає рішення цієї проблеми на 

національному рівні.  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» інвестиції – це всі види грошових, майнових та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, в результаті яких утворюється 

прибуток або досягається соціальний ефект. Згідно із стандартами бухгалтерського 

обліку інвестиція – це актив, який утримується підприємством для приросту капіталу 

через розподіл доходу для збільшення вартості капіталу або іншої вигоди для 

підприємства-інвестора. Але національні П(С)БО приділяють обліку капітальних 

інвестицій недостатньо уваги. Облік капітальних інвестицій розглядається як облік 

витрат на капітальне будівництво, на придбання або створення основних засобів, інших 

необоротних матеріальних і нематеріальних активів. Таке обмежене коло об’єктів 

бухгалтерського обліку капітальних інвестицій пов’язане передусім з реформуванням 

бухгалтерського обліку, в тому числі обліку капітальних інвестицій, яке спрямоване на 

зближення національних стандартів із міжнародними стандартами обліку. 

У Міжнародних стандартах обліку взагалі відсутнє таке поняття як «капітальні 

інвестиції». Більше того, згідно з МСБО 40 «Інвестиційна власність», інвестиційною 

вважається власність, яка утримується з метою отримання орендних платежів або 

збільшення капіталу (збільшення її вартості, майбутні продажі), або для досягнення обох 

цих цілей, а не використовується в господарській діяльності. Отже, відповідно до 

міжнародних стандартів, капітальні інвестиції в основні засоби не вважаються 

інвестиціями взагалі. Винятком можна вважати тільки ті, які здійснюються в основні 

засоби з метою на дання останніх в оренду. 

У вітчизняній теорії бухгалтерського обліку це поняття збереглося ще з 

радянських часів, тільки замість «капітальні вкладення» зараз використовується термін 

«капітальні інвестиції», і проблема зношеності та відтворення основних засобів не 

зникла, а набуває ще більших розмірів. Не зважаючи на абсолютне збільшення 

інвестицій в основний капітал за останні роки, частка власних, або головних, джерел 

фінансування в загальному обсязі джерел зменшується. Це свідчить про недосконалість 
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процесу відтворення основних засобів, в тому числі облікової політики сфери 

капітального інвестування — як найважливішого інформаційного забезпечення цього 

виду діяльності. Відсутність у П(С)БО № 7 «Основні засоби» чіткого визначення поняття 

та складу капітальних інвестицій призводить до низки питань, які пов’язані з 

визначенням їх суті та відображенням пов’язаних з ними витрат на рахунках 

бухгалтерського обліку 

Безумовно, власникам підприємств самостійно вирішувати, чи застосовувати 

міжнародні стандарти для ведення обліку капітальних інвестицій в придбання 

(створення) та поліпшення основних засобів, чи дотримуватись національних. Але, 

оскільки МСБО вбирають в себе позитивний досвід багатьох країн, на нашу думку, було 

б доречним почати удосконалювати національні стандарти, або ж надати міжнародним 

стандартам статус національних. Це б полегшило роботу бухгалтерів, підприємства яких 

мають справу з іноземними партнерами, і покращило імідж країни. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ В УКРАЇНІ 

 

Українські банки відкрили нові рахунки своїм клієнтам, застосовуючи 

міжнародний номер банківського рахунку IBAN. Станом на 30 серпня 2019 р. стандарт 

було запроваджено у 103 країнах світу, зокрема і на території Європейського Союзу. 

Застосування цього міжнародного рахунку стало обов'язковим для усіх банків України з 

1 листопада 2019-го року. Українці здійснюють такі перекази як і в національній, так і в 

міжнародній валюті. З 13 січня 2020 року діє лише цей стандарт, старі реквізити більше 

не дійсні. 

IBAN (International Bank Account Number) – це стандартизований міжнародний 

номер банківського рахунку для прискореного автоматичного проходження платежів на 

рахунки і з рахунків контрагентів з країн Європейського Союзу.[3] 

Заснування коду IBAN спочатку було призначено для стандартизації 

міжбанківських розрахунків на території Європейського союзу, але зараз він 

застосовується і в інших країнах світу. Його використання дозволяє прискорити і 

здешевити міжбанківські платежі (переказ грошей з однієї країни Євросоюзу в іншу з 

використанням коду IBAN зазвичай коштує стільки ж, скільки і переказ усередині 

країни: наприклад, у німецькому Postbank банківський переказ із зазначенням IBAN і 

BIC є безкоштовним). Максимальна сума переказу із застосуванням IBAN становить 50 

http://magazine.faaf.org.ua/koncepciya-vdoskonalennya-obliku-kapitalnih-investiciy.html
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1407/
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000 євро. Із 2007-го року офіційним реєстратором стандарту IBAN стала компанія 

SWIFT. 

Загальні вимоги стандарту коду IBAN: 

 1-2 символ — код країни (за стандартом ISO 3166-1 alpha-2), де 

розташований банк, який обслуговує відповідний IBAN 

 3-4 символ — контрольне число, що розраховується за алгоритмом MOD 97-

10 (відповідно до стандарту ISO 7064) 

 5-34 символ — внутрішньодержавний номер рахунку (англ. Basic Bank Account 

Number — BBAN), що містить як власне номер рахунку, так і ознаку банку, який 

його обслуговує. Детальний зміст цієї частини визначається кожною країною, яка 

розробляє свій національний формат коду. 

Довжина IBAN не може перевищувати 34 знаки. Приклади коду IBAN в різних 

країнах світу подано в таблиці. [3] 

Таблиця 

     Приклади коду IBAN в різних країнах світу 

№ 

п.п. 
Країна Приклад коду IBAN  

1. Велика Британія 
GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 

 

2. Німеччина 
DE89 3704 0044 0532 0130 00 

 

3. Нідерланди 
NL91 ABNA 0417 1643 00 

 

4. Україна UA85 399622 0000 0002 6001 2335 661 

5. Фінляндія 
FI21 1234 5600 0007 85 

 

6. Швеція 
SE45 5000 0000 0583 9825 7466 

 

 

Впровадження IBAN як стандарту в Україні було ініційовано Незалежною 

асоціацією банків України. Наприкінці 2018 року НБУ ухвалив постанову, за якою з 1 

квітня 2019 року всі банки України мали відкривати клієнтам нові рахунки у стандарті 

IBAN, а до 31.10.2019 мали самостійно змінити номери рахунків клієнтів на IBAN зі 

збереженням чинного номеру аналітичного рахунку. У лютому 2019 року початок 

запровадження нового стандарту було відтерміновано до 5 серпня. Планувалося, що в 

перехідний період (із 5 серпня по 30 жовтня 2019 року) застосовуватимуться і старий, і 

новий стандарти. Із 1 листопада 2019 року в розрахункових документах реквізит 

«Рахунок» мав заповнюватися тільки за стандартом IBAN [3]. 

За зверненням Державної казначейської служби України, Національний банк 

Постановою Правління від 26.09.2019 № 118 продовжив термін приймання до оплати 

платіжних доручень за старими рахунками (не IBAN) до 12.01.2020 включно, для 

забезпечення виконання бюджетних програм.[1] 3 13-го січня 2020 року банками до 

виконання приймаються платежі виключно з IBAN-реквізитами.  

Як виглядає IBAN-код України подано на рисунку. [2] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_3166
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_7064
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Рис. IBAN-код України. 

Стандарт передбачає два види представлення IBAN: в електронному вигляді — 

без пробілів та в друкованому вигляді — для зручності читання послідовність символів 

розбивається на групи по чотири, які відокремлюються пробілами. 

Введення IBAN дозволить внести гармонію у стосунках українського та 

міжнародного платіжного простору, а також сприятиме подальшій модернізації системи 

електронних платежів НБУ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 В ПОЛЬЩІ  

 

Середній і малий бізнес на сьогодні розвивається швидкими темпами. Рівень 

розвитку суб’єктів малого підприємництва на сучасному етапі має сприяти створенню 

позитивного іміджу для України і забезпеченню ефективної ринкової економіки з метою 

її інтеграції в європейську та світову економічні системи [1]. 

Проведемо дослідження особливостей відкриття бізнесу в Польщі. На даний час 

іноземці стикаються з багатьма труднощами, тому варто розглянути варіант покупки 

готової фірми, яка успішно функціонує і приносить доходи. Всі компанії, які знаходяться 

і функціонують на території Польщі, зобов’язані вести бухгалтерський і податковий 

облік [2]. 

При купівлі фірми в Польщі можна отримати такі переваги: 

 в мінімально короткий термін можна отримати функціонуючу фірму. При 

цьому відпадає необхідність реєстрації бізнесу в різноманітних державних органах 

(реєстрах, судах і т. д.). Новому власнику не потрібно знову відкривати банківський 

рахунок, ідентифікаційні номери в податковій інспекції. Фірма, яку він купує, вже має 

весь пакет важливих документів, необхідних для нормального її функціонування. Їх не 

потрібно заново оформляти чи переробляти, що дуже зручно для нового власника; 

https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_26092019_118
https://a-bank.com.ua/business/iban
https://uk.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number
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 після купівлі компанії майже одразу можна починати підприємницьку 

діяльність, проводити переговори з потенційними партнерами чи покупцями, 

оформлювати договори чи отримувати замовлення на продаж товарів чи послуг; 

 новий власник може безперешкодно отримати кредит на здійснення 

підприємницької діяльності. Також він може брати участь в тендерах; 

 після купівлі компанії можна отримати дозвіл на роботу на території 

Польщі чи навіть іммігрувати на постійне проживання в цю країну. 

Потенційний власник польської компанії для оформлення її покупки повинен 

підготовити пакет документів: 

1. Копії паспортів покупців та членів правління компанії. 

2. Інформація про місце проживання засновників фірми. 

3. Дані, які вказують на розподіл долей в статутному капіталі нової компанії. 

4. Інформація, яка відображає розподіл основних функцій управління між 

співвласниками бізнесу. 

5. Дані про те, яким видом господарської діяльності планує займатися 

майбутній власник. 

6. Довіреність на представництво інтересів. Вона повинна завірятися 

нотаріусом тієї країни, в якій проживає покупець. 

При виборі готового бізнесу в Польщі необхідно розглянути ще варіант купівлі 

франшизи. Це дає змогу будь-якому іноземцю без додаткових труднощів займатися 

підприємницькою діяльністю. При цьому відпадає необхідність дуже великих 

початкових капіталовкладень, а кожен покупець отримує підтримку від франчайзера на 

території Польщі. Але потрібно не забувати, що умови отримання франшиз і її вартість 

може бути різною. 

В результаті кожен іноземець після покупки готової польської компанії отримає 

немало переваг. Йому не потрібно вкладати кошти для просування бізнесу на ринку, що 

необхідно після відкриття нової фірми. Новоспечений власник звільняється від 

обов’язків по закупівлі обладнання чи підбору персоналу, оскільки вони вже присутні у 

компанії, що функціонує. 

При реєстрації будь-якої фірми в Польщі їй надається юридична адреса. Вона 

повинна відповідати реальному розміщенню компанії. Найчастіше юридична адреса 

вказує на місцезнаходження робочого офісу, а інколи вона є віртуальною. 

При закріпленні цих даних за фірмою необхідно не забувати, що вони 

відображаються в усіх офіційних документах, які надсилаються до будь-яких державних 

установ. Також на цю адресу надходитиме кореспонденція фірми, листи від податкової 

інспекції та інших служб. 

В Польщі існують великі переваги для тих підприємців, які мають власне або 

орендоване приміщення. Саме його використовують для встановлення юридичної 

адреси. При відсутності приміщення можна використати дуже зручну для багатьох 

підприємців послугу – «віртуальний офіс». Також легко орендувати офісу в будь-якому 

зручному місці. 

У відкритті віртуального офісу є багато переваг. Його власник звільняється від 

пошуку приміщення, яке повинно мати оптимальну вартість і розміщення, від укладання 

додаткових договорів (купівлі-продажу чи оренди). Зекономлені кошти варто витратити 

раціонально – на просування компанії на ринку, на купівлю необхідного обладнання чи 

на залучення відповідних спеціалістів. 

При відкритті віртуального офісу отримують наступне: 

 створюється ілюзія місцевої компанії, що збільшує довіру серед 

потенційних клієнтів; 

 компанія отримує додатковий престиж і авторитет; 

 реєстрація бізнесу може виконуватися віддалено, що дуже зручно для 

багатьох підприємців; 
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 на території Польщі на легальних підставах відкривається офіційне 

представництво фірми; 

 отриману адресу можна розмістити на рекламних матеріалах, які будуть 

поширюватися на території Польщі; 

 дає змогу підприємцю своєчасно відправляти та отримувати 

кореспонденцію від державних органів і партнерів; 

 змога отримати індивідуальний телефонний номер для спілкування з 

клієнтами та партнерами; 

 економія коштів на відкриття офісу, його оренду чи покупку. 

Віртуальний офіс вигідно відкривати, коли власник фірми не планує постійно 

перебувати в Польщі для ведення підприємницької діяльності. Якщо він лиш інколи 

відвідує країну для ведення важливих переговорів чи підписання договорів, кращого 

варіанту не знайти. Також він вигідний і в інших випадках: 

 фірма ще не буде деякий час повноцінно функціонувати. Власники 

планують лише здійснювати дослідження існуючого ринку; 

 для ефективної роботи компанії необхідно здійснити багато підготовчих 

операцій – найти офіс, найняти працівників, купити обладнання, транспорт та інше; 

 для здійснення своєї діяльності фірмі не потрібне офісне приміщення; 

 компанія працює в сфері надання ІТ-послуг. 

Під час здійснення підприємницької діяльності в будь-якому напрямку виникає 

необхідність отримання різноманітних юридичних послуг. Власнику фірми потрібна 

консультація відповідних спеціалістів для вирушення важливих питань і під час 

підписання договорів, кваліфікована допомога в розробці деяких документів. 

Юридичний супровід бізнесу дуже важливий на етапі одержання деяких ліцензій і 

дозволів, що дозволяє безперешкодно вести свою діяльність без порушення норм закону. 

При цьому потреба в таких послугах може бути постійною чи одноразовою. В 

кожному випадку зі спеціальною компанією, котра надає юридичні послуги, потрібно 

укласти договір. Зазвичай він передбачає одноразову винагороду чи наявність 

щомісячних платежів, розмір яких залежить від умов співпраці. 

Для власників бізнесу в Польщі більш вигідне постійне юридичне 

обслуговування. Для іноземця в цій країні виникає багато питань як на етапі реєстрації 

компанії, так і під час її роботи. А постійний супровід кваліфікованими та досвідченими 

юристами допоможе уникнути багатьох проблем, у тому числі, сплати штрафних санкцій 

і навіть закриття фірми. 

Найчастіше власники бізнесу в Польщі стикаються з такими проблемами 

юридичного характеру: 

 реєстрація у всіх державних органах фірми як суб’єкта підприємницької 

діяльності; 

 створення різноманітних клопотань і звернень в державні органи публічної 

адміністрації; 

 допомога під час звернень в адміністративно-виконавчі органи Польщі; 

 вирішення спірних питань з клієнтами чи партнерами в судовому порядку, 

розірвання офіційних договорів; 

 купівля нерухомості чи взяття її в оренду; 

 стягнення грошових компенсацій чи повернення боргів; 

 оформлення доручень; 

 консультації щодо сплати податків і зборів, відшкодування ПДВ тощо; 

 консультація юриста і правовий захист при проведені перевірки 

різноманітними контролюючими органами, у тому числі податковою інспекцією; 

 оскарження дій чи встановлених рішень податкової інспекції, звернення в 

адміністративні суди усіх інстанцій. 
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Якщо проаналізувати міжнародну практику введення бізнесу, то більшість 

успішних фірм не включають в свій штат фахівця в сфері права. Їм вигідніше залучити 

спеціальну фірму, яка буде займатися юридичним супроводом на постійній основі або 

при виникненні потреби. Таке рішення має багато переваг: 

 економія фінансів, тому що штатному юристу необхідно виплачувати 

заробітну плату і забезпечувати відповідні соціальні гарантії; 

 наймаючи спеціальну фірму, власник бізнесу може отримати консультацію 

у фахівців різних галузей права; 

 гарантія якості послуг; 

 відсутність потреби в підборі кваліфікованого персоналу для юридичної 

підтримки бізнесу; 

 забезпечення конфіденційності наданої інформації. 

Не зважаючи на це, іноземцям на початку своєї підприємницької діяльності буває 

складно пристосуватися до існуючих умов. Власнику фірми необхідна кваліфікована 

допомога при складанні звітності та введення обліку, що являється частиною успіху на 

ринку [2]. 

На території Польщі існую три варіанти організації такого процесу: 

 самостійне введення бухгалтерського обліку, що потребує певних знань і 

навичок. Такий варіант зв’язаний з багатьма ризиками, тому що власник компанії не 

завжди достатню компетентний у вирішенні важливих питань; 

 включення у штат компанії бухгалтера. Цей варіант вигідний для великих 

фірм з інтенсивним фінансовим оборотом. Щоб найняти бухгалтера, йому необхідно 

щомісяця сплачувати заробітну плату і забезпечувати відповідні соціальні гарантії, що 

передбачає значні видатки; 

 бухгалтерський супровід бізнесу компетентними фірмами. Найпростіший і 

найвигідніший варіант для власників бізнесу в Польщі. Спеціалісти залучених компаній 

беруть на себе обов’язки по організації бухгалтерського обліку за встановлену плату. 

Більш як 60% підприємців в Польщі користуються послугами таких фірм. 

При замовлені послуг зовнішньої компанії для ведення бухгалтерського обліку і 

податкового супроводу можна розраховувати на деякі гарантії. З такою фірмою 

підприємець укладає договір Цивільної відповідальності. Це гарантує власнику фірми те, 

що у разі виникнення спірних питань бухгалтерська компанія бере на себе сплату усіх 

штрафів в контролюючі органи. 

 Підприємець може не переживати за якість наданих послуг і за появу санкцій в 

випадку помилок у звітній документації. Таких гарантій він не отримає, якщо найме 

бухгалтера чи буде все виконувати самостійно. 

Після укладання договору зі спеціалізованою компанією вона забезпечує 

своєчасну здачу необхідних бухгалтерських і податкових звітів у відповідні 

контролюючі органи та правильну організацію обліку з врахуванням чинних в державі 

норм законодавства. 

В Польщі створені набагато кращі умови для ведення бізнесу, чим в Україні. Тут 

необхідно затратити менше часу і сил для складання бухгалтерської звітності, введення 

обліку тощо. Основна перевага для підприємців в Польщі – впровадження онлайн-

бухгалтерії. Також в державі не так часто відбуваються зміни в податковому 

законодавстві, а всі нововведення завжди раціональні та обґрунтовані. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРОБІЗНЕСУ 

 

Управління як вид діяльності людини існує давно, але усвідомлення необхідності 

певної систематизації та узагальнення досвіду в цій сфері відбулося лише на початку XX 

століття. Поштовхом для осмислення погляду, що управління повинно ґрунтуватися на 

об'єктивних наукових засадах була книга Фредеріка Тейлора «Принципи наукового 

управління». 

Стратегічне управління становить основу сучасного менеджменту в агробізнесі. 

Концептуальний розвиток суб’єктів агробізнесу базується на певній стратегії або 

стратегічній парадигмі. Вирішальна роль в успішній реалізації стратегії належить 

вищому керівництву. Його діяльність на стадії реалізації стратегії, може бути 

представлена у вигляді п'яти послідовних етапів. 

Очевидно, що стратегічне управління передбачає певну градацію етапів. Перший 

етап це звичайно поглиблене вивчення стану середовища, цілей і розроблених стратегій. 

На цьому етапі вирішуються такі основні завдання: 

- остаточне з'ясування сутності та проявів напрацьованих  цілей, вироблених 

стратегій, їхньої коректності й відповідності один одному, а також стану середовища. За 

допомогою цього дається остаточна відповідь про доцільність на реалізацію стратегії. 

При цьому можливі корегування, якщо відбулися зміни в середовищі, а також у тому 

випадку, якщо виявлені недоліки в раніше проведеному аналізі й виробленні цілей і 

стратегій; 

- ширше та адаптивне доведення ідей стратегій і змісту цілей до співробітників 

підприємства з метою поглибленого залучення співробітників у процес реалізації 

стратегій. 

Другий етап полягає в тому, що вище керівництво повинне ухвалити рішення 

щодо ефективного використання ресурсів, якими володіє підприємство. На цьому етапі 

проводиться оцінка ресурсів, приймаються рішення по їхньому розподілі, а також по 

створенню .умов для зацікавленого залучення співробітників у процес реалізації 

стратегій. Важливим завданням, що вирішується на даному етапі, є приведення ресурсів 

у відповідність із реалізованими стратегіями. Для цього складаються спеціальні 

програми, виконання яких повинне сприяти розвитку ресурсів. Наприклад, це можуть 

бути програми підвищення кваліфікації співробітників. 

На третьому етапі вище керівництво ухвалює рішення з приводу організаційної 

структури. З'ясовується відповідність наявної організаційної структури прийнятим до 

реалізації стратегіям і, якщо це необхідно, вносяться відповідні зміни в організаційну 

структуру підприємства. 

Четвертий етап полягає в проведенні необхідних змін на підприємстві, без яких 

неможливо приступитися до реалізації стратегії. Проблема змін винятково тонка та 

складна. Зміни не можуть бути проведені без обліку об'єктивних факторів, що задають 

умови і можливості проведення таких змін. Часто потрібно кілька років для того, щоб 

провести серйозні зміни на підприємстві. 

При опрацюванні питання змін дуже важливо не тільки зосереджувати увагу на 

тому, для чого виконуються зміни, до чого вони повинні привести, що і як варто змінити, 

але також і на тому, як зміни будуть сприйняті, які сили й у якій формі будуть їм 

пручатися, який повинен бути обраний стиль проведення змін і які методи необхідні для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80
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їх здійснення. Для того щоб успішно провести зміни, вище керівництво повинне 

незалежно від типу, сутності й змісту змін: 

- скласти сценарій можливого опору змінам; 

- провести дії з метою ослаблення прагнення до опору змінам; 

- усунути або зменшити до мінімуму реальний опір; 

- закріпити проведені зміни. 

П'ятий етап участі вищого керівництва в реалізації стратегії полягає в тому, що 

воно проводить перегляд плану здійснення стратегії в тому випадку, якщо цього 

настійно вимагають нові обставини. Стратегічний план не догма, і, природно, він може й 

повинен при певних обставинах піддаватися модифікації. Однак важливо також уникати 

змін плану щораз, коли з'являються нові обставини. Повий план може бути прийнятий 

тоді, коли він обіцяє помітно більші можливості одержання вигід, ніж існуючий план. 

Таким чином, раціональна організація процесу стратегічного управління на рівні 

агропідприємства є завданням вищого рівня управління ним. 

Реалізація стратегії можлива лише при встановленні відповідності між обраною 

стратегією і станом підприємства, станом всіх елементів його внутрішнього середовища. 

Саме встановлення відповідності пов'язане із численними змінами стану елементів. Тому 

незалежно від кількості всі завдання по реалізації стратегії вирішуються за допомогою 

зміни, які фактично є серцевиною виконання стратегії. Саме тому зміни, що проводяться 

в процесі виконання стратегії, називаються стратегічними. 

Перебудова підприємства передбачає фундаментальну зміну підприємства, яка 

зачіпає його місію і організаційну культуру. Даний тип зміни може проводитися тоді, 

коли підприємство міняє свою галузь, і, відповідно, міняється його продукт і місце на 

ринку. У випадку перебудови підприємства виникають найбільші труднощі з 

виконанням стратегії. Самої серйозної уваги заслуговує робота зі створення нової 

організаційної культури. Дуже великі зміни відбуваються і у технологічній області, а 

також у сфері трудових ресурсів. 

Радикальне перетворення підприємства проводиться на стадії виконання стратегії 

в тому випадку, якщо воно не міняє галузі, але при цьому на ньому відбуваються 

радикальні зміни, викликані, наприклад, його злиттям з аналогічним підприємством. У 

цьому випадку злиття різних культур, поява нових продуктів і нових ринків вимагають 

сильних внутрішньо організаційних змін, які особливо пов'язані з організаційною 

структурою. 
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СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В сучасних кризових умовах господарювання, нестабільному економічному 

середовищі і надзвичайно високій конкуренції, виробничо-господарська діяльність будь-
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якого підприємства постійно пов’язана із розробкою та впровадженням певної кількості 

управлінських рішень, від дієвості котрих залежить подальша діяльність підприємства, 

його прибутковість. Впровадження інновацій в виробництво і технології, коливання 

ринкового попиту та кон'юнктури, низький рівень маркетингових досліджень ринку 

збуту сільськогосподарської продукції, надзвичайна потреба у відновленні та технічному 

переозброєнні виробничих процесів, дефіцит фінансових коштів викликають складність 

у розвитку сільськогосподарських підприємств. Діяльність сільськогосподарських 

підприємств, важливо спрямовувати на всеохоплююче задоволення потреб споживачів. 

Враховуючи вищенаведене, удосконалення виробничо-господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств виступає об'єктивною необхідністю, важливою 

умовою стабільного розвитку в період кризових перетворень. 

Характерною особливістю господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств є те, що сільськогосподарське товаровиробництво ґрунтується на 

використанні землі як основного засобу виробництва. Отже, здійснюється формування 

спеціальних форм організації та ведення виробництва в галузі сільського господарства, і 

як наслідок відповідного правового регулювання господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

В сучасних умовах функціонування сільськогосподарських підприємств дедалі 

більш необхідним стає стратегічне бачення шляхів розвитку, забезпечення стійкого 

економічного зростання в довгостроковій перспективі. На перший план виходять саме 

стратегічні аспекти діяльності [1]. 

Господарська діяльність сільськогосподарських підприємств – це діяльність 

суб'єктів аграрного господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт або надання послуг вартісного 

характеру, що мають цінову визначеність [2]. 

Класифікація суб’єктів господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств представлена на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Класифікація суб’єктів господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств 

 

Кулаков В.І. розглядає виробничо-господарську діяльність в якості похідної від 

поняття виробничо-господарська система, котра пояснюється як впорядкована 

сукупність елементів і частин, що мають постійний взаємозв'язок і функціонують з 

метою створення певної продукції, виконання робіт чи надання послуг за умови 

підпорядкування кожного елемента спільній меті системи. Виробничо-господарською 

діяльністю слід вважати діяльність з взаємоузгодження роботи та реалізації покладених 

функцій, сукупності елементів і частин, в ході постійного взаємозв'язку з метою 

створення певної продукції, надання послуг або виконання робіт, підпорядкування 
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кожного елемента спільній меті. Виходячи з цього управління виробничо-господарською 

діяльністю сільськогосподарських підприємств є процесом впливу менеджерів 

підприємств на процес управління, який заснований на відповідних методах, принципах і 

функціях [3]. 

Сільськогосподарське підприємство виступає суб'єктом аграрних правовідносин, 

що самостійно володіє і розпоряджається відособленим майном, у комплексі якого 

основним засобом виробництва є земля, яка використовується ним для виробництва 

сільськогосподарської продукції, а також переробки сировини рослинного і тваринного 

походження, виконання інших робіт і надання послуг для задоволення потреб 

побутового і соціально-культурного характеру як безпосередньо своїх працівників, так і 

працівників сфери обслуговування.  

Господарська діяльність сільськогосподарських підприємств відбувається під 

впливом низки чинників як внутрішнього середовища підприємства, так і зовнішнього. 

Саме чинники впливу на діяльність організаційно-правової форми розглядають як 

рушійну силу, яка здійснює вплив на виробничо-господарську діяльність підприємства. 

Виходячи з цього внутрішнє середовище підприємства визначається внутрішніми 

чинниками, а саме ситуаційними рушійними силами всередині підприємства. До 

чинників внутрішнього середовища підприємства відносять: цілі, завдання, структуру, 

працівників, технологію та ресурси. Чинники зовнішнього середовища розділяють на дві 

групи: прямої дії, які безпосередньо впливають на діяльність 

Отже, підсумовуючи вищенаведене наголосимо на тому, що виробничо-

господарська діяльність сільськогосподарських підприємств – це комерційний процес, 

спрямований на виготовлення та реалізацію сільськогосподарської продукції та надання 

послуг в галузі сільського господарства. Кінцеві результати виробничо-господарської 

діяльності сільськогосподарських підприємств виражаються через прибуток. Для 

покращення виробничо-господарської діяльності, сільськогосподарському підприємству 

важливо, враховуючи специфіку галузі, розробити та здійснити комплекс заходів, 

основним серед яких є, безумовно, досягнення прибутковості.  

Важливо, безперервно проводити наукові дослідження з аналізу ринку, поведінки 

споживачів і конкурентів, створювати умови для зростання попиту на 

сільськогосподарську продукцію, встановлювати оптимальну цінову політику, котра 

була б прийнятною для споживача, і за якої сільськогосподарське підприємство 

отримувало б максимальний прибуток. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

В період різкого загострення конкуренції на українському та світовому ринках, 

частоти змін технологічних, організаційних та інших нововведень успіхів досягають ті 

підприємницькі структури, керівництво яких здатне стратегічно мислити,  критично 

оцінювати стан справ, вчасно приймати управлінські рішення, переборювати стереотипи 

застарілих методів управління і розробляти стратегію перетворення своїх організацій і 

зайнятих на них працівників. В цих умовах українським підприємствам необхідно 

оволодівати новими знаннями, навчитися користуватися ними на практиці. Як показує 

світовий досвід стати конкурентоспроможним підприємством можна  оволодівши 

наукою і умінням менеджменту.  

Управління підприємствами України ХХІ століття створює ряд протиріч між 

прагненням керівництва управляти розвитком підприємства на основі планомірної 

діяльності і неповною творчістю в діяльності співробітників; прагненням до стійкості 

розвитку підприємства як системи і його мінливістю; цілісністю підприємства i 

свободою його підроздiлів; централiзацією управління; науковим підходом і мистецтвом 

у підготовці і прийняттi рiшень. Проведений аналіз сутності проблеми управління 

розвитком підприємства дозволяє виділити основні складові процесу управління 

розвитком, а саме: мету розвитку, стратегію розвитку, модель розвитку, структуру 

підприємств і модель мотивації та стимулювання ефективної діяльності процесів. 

Практика сучасного менеджменту змінюється насамперед під впливом змін в 

економіці. Однією з фундаментальних особливостей сучасного економічного життя є 

прискорення динаміки процесів, збільшення темпу змін. Зміни стосуються як технологій, 

асортименту і якості товарів, що випускаються, так і способів організації багатьох 

економічних процесів. В цих умовах необхідно швидко перебудовувати все управління 

процесами, щоб забезпечувати високий темп пристосування до постійно і швидко 

мінливих процесів  

В даний час кожна організація відчуває різноманітні  впливи динамічно мінливого 

зовнішнього середовища. Ці дії можуть носити різний характер: конкуренти почали 

виробляти ту ж саму послугу за новою технологією з меншими витратами; з'явилася нова  

послуга, що забезпечує у споживача більший попит; змінився курс валют; інфляція 

знецінила весь отриманий прибуток; облікова ставка відсотка раптово підвищилася і т. д. 

В таких умовах необхідно засобами управління забезпечити гнучкість організації, її 

адаптивність і ефективну пристосовність. Нові підходи до управління переносять акцент 

управлінських впливів на інноваційні процеси, комунікації, маркетинг, розвиток 

інтелектуального капіталу. Адаптація, пристосовність стали життєво важливими і 

необхідними властивостями будь-якої організації. 

Свої дослідження студенти Горохівського коледжу ЛНАУ проводили на базі 

сільськогосподарського підприємства, що розміщене в селі Угринів  Горохівського 

району,  Волинської області, яке  має статус спеціалізованої сировинної зони з 

виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та 

дієтичного харчування. 

Далекоглядність керівника господарства дало змогу в свій час розробити стратегію 

розвитку досить прибуткової галузі, а також вміння   переконати орендодавців та 

інвесторів в тому, що створення такого підприємства на селі дасть змогу селянам мати 
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роботу зі стабільним заробітком, а інвесторам додатковий прибуток.  

Господарство ПОСП імені  Шевченка має сьогодні у своєму користуванні 2800 

гектарів ріллі на території Угринівської та Михлинської сільських рад, і утримує 2800 

голів великої рогатої худоби, в тому числі молочного стада  1000 корів. 

 До запуску в дію власного молокопереробного заводу сільгосппідприємство 

продавало його щодоби іншим переробникам приблизно 17 тонн. При цьому вироблене 

тут молоко ішло на продаж найвищою якістю, оскільки давно вже здобуло статус 

сировини для виробництва продуктів дитячого дієтичного харчування, а це дало змогу 

господарству отримувати додаткові прибутки на різниці цін на молоко. У 2012 році 

підприємство розпочало власну переробку молока та виробництво молокопродуктів під 

торговою маркою  «Угринів Молоко». Завод, один із небагатьох в Україні має замкнутий 

цикл виробництва. Очолює підприємство заслужений працівник сільського господарства 

А.А. Турак. 

А що висока якість сировини є найпершою запорукою високої якості продукції — 

істина, відома кожному. До речі, обладнання для молокозаводу виготовлено на 

замовлення ПОСП імені Т. Г. Шевченка ізраїльською фірмою «Tessa». Атже Ізраїль це 

одна з передових країн в світі по виробництву молока високої якості,  в країні чимало 

тамтешніх фермерів, аби не бути залежними від монополії крупних переробних 

підприємств, вже давно взяли курс на дрібні та середньої величини молокопереробні 

заводи, успішно витримали конкуренцію у змаганні за ринки збуту і забезпечили більші 

прибутки для себе та повніше задоволення інтересів споживачів. Майже всі вони 

устатковані фірмою «Tessa», продукція якої в західному світі здобула репутацію такої, 

що відповідає найвищим технологічним стандартам. 

Впровадження інноваційних технологій дало можливість створити на селі додаткові 

робочі місця, а також для підприємства отримати додатковий прибуток, оскільки 

господарство отримує гарантовані дотації від держави, а також прибуток від переробки 

молока власного виробництва. 

В Україні угринівський молокозавод, якщо не брати до уваги помітно меншого за 

потужністю переробного підприємства, устаткованого цією ж фірмою на Вінниччині, є 

першим у такому роді. Дуже велике значення має цей завод для Волині і Горохівського, 

зокрема, району. Адже на тлі того, що протягом минулих років на Горохівщині в галузі 

харчової промисловості не стало найсучаснішого, за мірками початку 90-х років, 

сирзаводу та плодоконсервного заводу, продукція яких була відомою і за межами 

України, двох заводів продтоварів, пуск молокозаводу в Угринові став справжньою 

подією. І не випадково один із керівників Грубешівського повіту сусідньої Польщі 

Лєшек Червен зазначив, що саме такі керівники, як Андрій Турак, будують в Україні 

державу. 

Наразі угринівське молокопереробне підприємство виробляє сметану справжню 

жирністю 22 проценти, коров'яче пастеризоване молоко жирністю 3,2 та 2,5 процента і 

кефір жирністю 2,5 процента. Вся продукція у зручній для споживача розфасовці і гарно 

упакована. Торгова її марка — «УгринівМолоко». Під цим же брендом молокозавод 

виробляє  два види сиру, та три види йогуртів.. А проектна потужність підприємства дає 

змогу переробляти протягом доби 14 тонн молока . 

Наразі  потужність заводу становить 4 тонни на добу. Однак для підприємства 

проблемою лишається ринок збуту, тому завод не працює на повну потужність, адже 

продукцію виробляють без спеціальних консервантів, тому термін придатності короткий. 

На даний момент молочна продукція реалізовується через мережі обласних 

гіпермаркетів („Там-там“, „Наш край“, „Салют“, „Колібріс“), невеличкі місцеві 

магазинчики, а також господарство має дистриб’юторів. Намагаються охопити Львівську 

та Рівненську області. На сьогоднішній день господарство має свій фірмовий магазин в 

обласному центрі. 
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РЕНОВАЦІЯ ЯК НОВИЙ ПОДИХ МЕНЕДЖМЕНТУ У СТАРІ ПРОСТОРИ 

 

Необхідною передумовою розвитку економіки є підвищення інвестиційної активності 

інвесторів у країні, збільшення інвестиційних ресурсів та ефективне їх використання. 

Тому дослідження тенденцій розвитку ринку інвестицій є актуальним і має важливе 

практичне значення. Саме інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-

технічній базі й визначають конкурентні позиції країн на світових ринках. Інвестиційна 

діяльність, а також сукупність практичних дій з реалізації інвестицій є одним з основних 

засобів зростання національного доходу. Все це зумовлює необхідність аналізу 

інвестиційної діяльності, її форм, видів та сучасного стану розвитку в Україні для 

подальшого виявлення основних напрямів розвитку інвестиційної сфери в економіці 

країни. 

Прикладом  такого інвестиційного проекту є діяльності  Промприлад.Реновація  в 

Івано-Франківську.  

Сам термін «Реновація» це економічний процес оновлення елементів основних 

виробничих фондів, засобів виробництва (машин, обладнання, інструменту), що 

вибувають внаслідок фізичного (матеріального) спрацьовування та техніко-економічного 

старіння за рахунок коштів амортизаційного фонду. Також термін «Реновація» можна 

трактувати, як відновлення структури і вигляду пошкоджених історичних містобудівних 

споруд, фасадів та інтер'єрів морально і матеріально застарілих будівель. 

На даний час, Промприлад.Реновація – це проект у сфері імпакт-інвестування. Це 

означає, що окрім повернення вкладених коштів і дохідності, проект має позитивний 

вплив на розвиток міста і регіону. 

 Промприлад.Реновація  – це інвестиційний проект зі створення інноваційного центру 

на базі старого заводу в центрі Івано-Франківська, що працює на перетині чотирьох 

напрямків розвитку регіону: нової економіки, урбаністики, сучасного мистецтва та 

неформальної освіти. 

Промприлад не орієнтований на єдиного інвестора. Долучитися до проекту може 

кожен, мінімальна інвестиція – еквівалент $1000, для крупних інвесторів передбачені 

слоти в 100, 250, 500 тисяч та 1 мільйон доларів. 

Структура інвестування дозволяє залучати інвестиції від малих та великих приватних 

інвесторів, компаній, громадських організацій та фондів. 

http://minagro.gov.ua/node/19752
http://propozitsiya.com/ua/na-volyni-ye-vsi-resursy-aby-vidrodyty-apk-regionu
http://propozitsiya.com/ua/na-volyni-ye-vsi-resursy-aby-vidrodyty-apk-regionu
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У проекті закладено дві інвестиційні логіки: це інвестувати на етапі залучення 

інвестицій і після реалізації проекту отримувати дивіденди у вигляді пасивного доходу, 

та інвестувати на етапі залучення інвестицій і в будь-який момент вийти з проекту, 

продавши свою частку на вторинному ринку. 

На даний час існують такі переваги інвестування в проект: 

розміщення у центральній частині міста з високою прохідністю; 

велика кількість запитів на оренду, що вже зараз перевищує заплановані площі; 

зростання вартості активу по мірі розвитку проекту; 

соціальна значущість проекту; 

можливість долучитися до спільноти інвесторів з високою діловою репутацією. 

Сучасні тенденції та думки кардинально міняють погляди  на старі речі. Колись 

нікому не збагнуло, що стару, давно закриту фабрику чи завод, можна використовувати 

не тільки у промислових цілях. Весь простір можна більш краще реалізувати. З користю 

для всіх. 

Так  36 577 м² промислового простору у центрі Івано-Франківська мають перетворити 

на інноваційний простір з бізнесами, лабораторіями, освітніми програмами та розвагами. 

На близько 2 000 м² уже розмістили коворкінг, школу танців, міський відділ роботи з 

інвестиціями, бар та ще кілька міських бізнесів. Проект «Промприлад. Реновація» має 

намір змінити не лише окреме місто, а й показати новий формат створення суспільно 

відповідальних бізнесів. 

Цей проект має за мету приносити  не тільки  дивіденди для інвесторів, а й користь 

для міста. 

Цей проект має за мету створення підприємства зі всіма ознаками бізнесу, головною 

метою якого, втім, є не заробляння грошей, а вирішення системних суспільних завдань. 

Світовий ринок імпакт-інвестування щороку має приріст у 15-20%. В Україні це поки 

нова категорія, але творці цього проекту хотіли б її розкрити. 

Творці проекту  вірять у системний підхід, за якого всі ці функції можуть 

поєднуватися, а на їх перетині – народжуватися нові потенціали. 

У межах чотирьох напрямків будуть розподілятися й кошти від прибутку 

підприємства. Серед іншого це можуть бути освітні проекти, фестивалі, інкубаційні 

програми для стимулювання розвитку підприємництва тощо. 

Пілот проекту працює з березня 2019 року. Перші результати досить  позитивні. На 

поверсі, на якому зараз відбувається реновація, вже є різні гравці – і бізнеси, і громадські 

організації, і департамент інвестиційної політики міськвиконкому. Тобто це вже 

екосистема, у якій колаборують різні елементи суспільства, і це вже створює нові 

потенціали. Звичайно, що більші будуть масштаби розвитку, то більшим буде цей ефект. 

Модель передбачає участь приватних осіб, бізнесу, організацій, фондів тощо. Вони 

можуть придбати певну долю підприємства у вигляді акцій і стати реальними 

співвласниками проекту, претендуючи у подальшому на долю прибутковості. У цьому 

проекті мінімальна планка входу є 1000$.  

Кількість учасників проекту  не обмежено. Є припущення, що це буде кілька тисяч 

інвесторів – від дрібних до великих. Мета – об’єднати якомога більше проактивних 

людей, які розуміють, що це за проект і який потенціал він має. 

Автори проекту застосовують  модель колективного інвестування, за якої інвестори 

мають подвійну мотивацію. Вони прагнуть змін і підтримують проекти, які несуть ці 

зміни. Але при цьому вони претендують на певну долю прибутковості – хоч це може 

зайняти й більш тривалий час, ніж у певних суто бізнес-проектах. 

Це своєрідний інкубатор для змін – у межах міста, регіону та країни. У проекта є 

амбіція створити модель для реплікації цього досвіду за межами Івано-Франківська. Є 

надія, що  ця модель має великий  потенціал  – перетворення закинутих пострадянських 

індустріальних зон на інноваційні центри. Це великий поштовх до розвитку покинутих 

просторів та міст де вони розташовані, збільшенню робочих міст, зон розвитку для 
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творчості та бізнесу, зростанню інвестицій. Ось що може дати старий завод чи любий 

простір який попросту не використовувався. Він несе багато плюсів. І в цьому є великий 

потенціал який потрібно розвивати.  

Отож, на наш погляд, не варто розглядати іноземні інвестиції як виключний спосіб 

виведення країни з економічної кризи. В цій ситуації необхідно вирішити завдання 

ефективного використання інвестиційного потенціалу підприємств і регіонів України. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ 

 

 

  В даний час продовжують розвиватися як практика, так і теорія менеджменту. 

При цьому зміни в практиці менеджменту призводять до відповідного розвитку теорії. 

У той же час розвиток теорії в свою чергу чинить вплив на практику менеджменту. 

Люди, що керують іншими людьми, приймають рішення, базуючись на власному 

уявленні про управління, про засади менеджменту і про технології впливу на об'єкт 

управління. У цьому сенсі теорія менеджменту як би передує практиці. У той же час 

теорія розвивається у відповідності з практикою управління, дак як реальні 

закономірності в управлінні спочатку затверджуються на практиці, а лише потім 

описуються теорією. 

Практика сучасного менеджменту змінюється насамперед під впливом змін в 

економіці. Однією з фундаментальних особливостей сучасного економічного життя є 

прискорення динаміки процесів, збільшення темпу змін. Зміни стосуються як 

технологій, асортименту і якості товарів, що випускаються, і послуг, так і способів 

організації багатьох економічних процесів. В цих умовах необхідно швидко 

перебудовувати все управління процесами, щоб забезпечувати високий темп 

пристосування до постійно і швидко мінливих процесів. 

  В даний час кожна організація відчуває відчутні впливи динамічно мінливого 

зовнішнього середовища. Ці дії можуть носити різний характер: конкуренти почали 

виробляти ту ж саму послугу за новою технологією з меншими витратами; з'явилася 

нова заміщає послуга, що забезпечує у споживача більший попит; змінився курс валют; 

інфляція знецінила весь отриманий прибуток; облікова ставка відсотка раптово 

підвищилася і т. д. В таких умовах необхідно засобами управління забезпечити 

гнучкість організації, її адаптивність і ефективну пристосовність. 

  Нові підходи до управління переносять акцент управлінських впливів на 

інноваційні процеси, комунікації, маркетинг, розвиток інтелектуального капіталу. 

https://promprylad.ua/
https://u.to/tvyHFw
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Адаптація, пристосовність стали життєво важливими і необхідними властивостями 

будь-якої організації. 

На ефективність сучасного виробництва значною мірою впливає щільність 

потоку винаходів нових продуктів і нових технологій. В цих умовах починають по-

новому діяти комерційні підприємства, державні і громадські установи та організації, 

змінюється їх менеджмент. Менеджмент стає все в більшій мірі інноваційним, він 

орієнтується на управління нововведеннями, а також на власний саморозвиток: щороку 

виникають і поширюються нові підходи, нові технології менеджменту, у той час як 

старі частково забуваються, а частково стають загальною рутинною практикою. 

  Ще одне фундаментальне зміна сучасного світу - становлення і розвиток 

економіки, заснованої на знаннях. Людство вступає в еру, коли його майбутнє 

визначається тим, наскільки широко і результативно використовуються знання. В епоху 

індустріального розвитку продукція створюється з сировини, комплектуючих і енергії 

під впливом праці працівників, і саме цими складовими визначається знову створена 

вартість. Сьогодні вартість виникає не тільки і не стільки фізичних ресурсів, скільки з 

інтелектуальних ресурсів, знань, які проявляються в нових продуктах, нових 

технологіях, нових навичках, якісно нової мотивації, нових відносинах між усіма 

учасниками виробничих і економічних процесів. У XXI ст. інтелектуальний потенціал, 

знання стають домінуючими чинниками досягнення соціально-економічних результатів. 

Традиційні фактори - земля, праця і капітал - в сучасній економіці діють тільки за 

умови ефективного використання знань. До знань у даному контексті належать не лише 

ті знання, які викладаються у внз, але і ідеї, як має бути організоване виробництво, як 

повинен бути зроблений продукт, для яких продуктів є прихований попит та ін. Ці 

знання виявляються в навичках людей і закріплюються у вигляді патентів, ліцензій, 

організаційних структур, методів взаємодії підприємств і установ. 

Інтелектуальна робота, спеціальні знання та комунікації стають не тільки 

основними факторами створення доданої вартості, але й факторами 

конкурентоспроможності і економічного розвитку організацій. У багатьох організаціях 

все більша частина отриманого ефекту стає результатом впливу, здійснюваного 

інженерами, бухгалтерами, конструкторами, модельєрами, фахівцями з персоналу, 

збуту і маркетингу, експертами з інформаційних мереж. І в меншою мірою сучасне 

виробництво ґрунтується на матеріально-матеріальному впливі. 

  В зв'язку з цим менеджмент стає інноваційним за своєю суттю. У свою 

чергу інноваційний характер менеджменту вимагає постійного навчання персоналу. 

Кожен працівник змушений навчатися протягом усього свого трудового життя, 

постійно освоюючи нові прийоми праці та нові підходи до вирішення постійно 

виникаючих нових виробничих завдань. Навчання стає безперервним процесом. 

Об'єктами навчання все в більшій мірі стають техніка вирішення проблем та нові 

технології управління. У передових організаціях навчаються не тільки окремі люди, але 

й цілі команди, в процесі цього навчання купуються і генеруються не тільки 

індивідуальні, але і колективні знання і навички. 

  У сучасному світі працівники мають справу насамперед зі знаннями, даними та 

інформацією, а не з фізичними предметами праці. Цю закономірність помітив один з 

визнаних авторитетів сучасного менеджменту II. Друкер. Він звернув увагу на появу в 

сучасних підприємствах нового виду працівника - інтелектуального працівника. Друкер 

П. особливо відзначає, що цей новий працівник принципово відрізняється від 

працівника індустріальної епохи. І ця відмінність полягає насамперед у тому, що для 

нього не підходить жорсткий менеджмент, заснований на тейлоризме. В нових умовах 

відповідальність за ефективність перекладається на плечі самого працівника, і його 

робота потребує певної автономності. Невід'ємним імперативом працівника, чинного в 

інтелектуальному, наукомістке виробництво, стають інновації. Обов'язковими 

елементами роботи стають власне навчання і навчання інших. У сукупному капіталі все 
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більшу питому вагу займає інтелектуальний капітал. Відповідно, дедалі більша частина 

управлінського впливу спрямована саме на нематеріальні активи підприємств. 

  На рубежі XX і XXI ст. виник новий напрямок у практиці менеджменту - так 

званий менеджмент знань. Це систематичний процес ідентифікації, використання і 

передачі інформації і знань, які люди можуть створювати, удосконалювати і 

застосовувати. Знання проникають у всі сфери і стадії економічного процесу, і їх вже 

складно відокремити від продукту або послуги. Знання сьогодні - це не тільки те, що 

знає людина. Під знанням у сучасному світі розуміється також і те, що "знає" 

організація в цілому. Сюди включаються її нематеріальні активи, а також колективні 

знання і колективний досвід персоналу організації в цілому. 

  Однією з центральних ідей управління знаннями є більш ефективне 

використання вже існуючих знань. Важливо не винаходити те, що вже винайдено, а 

активно та широко використовувати наявний досвід. Широке розповсюдження в 

світовій практиці отримав бенчмаркінг. 

  Бенчмаркінг - особлива управлінська технологія, яка полягає в тому, що в 

практику роботи організації впроваджуються технології, стандарти і методи роботи 

кращих організацій. Бенчмаркінг є систематичний процес виявлення кращих 

організацій, оцінки їх продукції та методів виробництва з метою використання 

передового досвіду цих організацій. 

  Ще однією особливістю сучасного виробничого процесу стало те, що змінився 

предмет праці у більшості працівників. Найпотужнішим фактором управління 

стають прогресивні інформаційні і комунікаційні технології. Інформаційні системи 

стають найважливішою складовою виробничого апарату підприємства. Нові 

інформаційні технології створюють нові можливості для організації мереж, які виводять 

поділ праці на новий рівень, дозволяючи формувати ланцюжки виробництва продукту і 

мережі дистрибуції. Стираються традиційні межі між підприємствами. У цих нових 

умовах потрібні нові методи управління, які можуть забезпечити успіх цих мереж. 

Методи та форми управління в рамках мереж стали змістом так званого мережевого 

менеджменту. 

  Отримують розвиток різноманітні спеціальні види менеджменту: 

муніципальний менеджмент, ризик-менеджмент, університетський менеджмент, 

менеджмент прибирання сміття, фінансовий менеджмент, менеджмент репутації 

компанії, менеджмент лояльності споживача, бренд-менеджмент, менеджмент іміджу, 

інвестиційний менеджмент, інноваційний менеджмент, реінжиніринг бізнесу, 

антикризове управління та ін. По всіх цих видів спеціального менеджменту написані 

окремі навчальні посібники. У багатьох випадках становлення самостійного виду 

спеціального менеджменту передбачає вироблення специфічних для даного виду 

діяльності особливих прийомів, методів і технологій управління. Усі спеціальні види 

менеджменту носять більшою мірою прикладний характер і їх розвиток значною мірою 

спирається на узагальнення практики управління у відповідних спеціальних сферах. 

  Загальною тенденцією розвитку менеджменту сьогодні стало поширення 

концепцій, методів і моделей управління, які довели свою ефективність в комерційних 

організаціях, на некомерційні організації. Так, наприклад, маркетингові підходи до 

управління поширюються на діяльність громадських організацій, адміністрацій міст і 

районів (так званий регіональний маркетинг). У діяльності багатьох некомерційних 

організацій з успіхом застосовуються елементи бізнес-планування. Групи якості, 

спочатку виникли на великих промислових підприємствах, проникають в діяльність 

органів державного управління, освітніх, медичних та інших установ. Методи 

управління культурою організації, відпрацьовуються в комерційних фірмах, постійно 

знаходять своє застосування в некомерційних організаціях. 

  У державному секторі відбуваються ті ж зміни, що і в комерційному секторі. 

Ключовою тенденцією є прискорення змін. Точно так само, як в комерційній сфері 
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змінюються обставини функціонування будь-якої комерційної організації (змінюються 

технології виробництва, з'являються нові товари і послуги, змінюються методи 

управління, поширюються нові соціальні технології та фінансові інновації), в діяльності 

державних установ змінюються обставини їх функціонування (змінюються цілі та 

пріоритети розвитку, змінюється фінансова середовище, з'являються нові способи 

облаштування суспільного життя, змінюються функції діяльності державних установ). 

  У державну службу впроваджуються деякі прийоми практичного управління з 

сфери обслуговування населення, зокрема розвивається маркетинг муніципальних 

послуг, в практику роботи державних установ поступово впроваджуються стандарти 

обслуговування. В практику роботи державних установ проникає технологія створення 

команд, тобто гнучких тимчасових творчих груп, орієнтованих на створення нового або 

вдосконалення старого "продукту".  

Ще однією фундаментальною тенденцією розвитку сучасного менеджменту 

є розширення об'єктів менеджменту в зв'язку з тим, що сучасні теорія та практика 

виходять із розширеного уявлення про суть підприємства і про його межах. Сучасне 

уявлення про підприємство об'єднує технологічні та ментальні чинники, а також такі 

явища, як культура підприємства, його інститути, когнітивна система, події, досвід 

інших людей і компаній. Все це в сучасній практиці діяльності підприємств стає 

об'єктом менеджменту. Іншими словами, менеджмент включає в себе не тільки 

управління виробничими процесами, але і цілеспрямоване формування і розвиток 

культури підприємства, розвиток всередині організації таких інститутів, як довіра і 

творча атмосфера продуктивної групової роботи, розвиток організаційних зв'язків 

усередині організації і за її межами, розвиток інноваційної спроможності 

мікроколективів, використання досвіду інших організацій, тобто межі традиційного 

менеджменту розширюються. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ 

РИЗИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Якість і результат комерційної діяльності сільськогосподарських підприємств 

значною мірою залежить від обраних методів управління комерційними ризиками. 

Метою управління комерційними ризиками є встановлення реального потенціалу 

сільськогосподарського підприємства і створення цій основі відносно надійної 

платформи для прийняття довгострокових управлінських рішень. 

Розуміння потенційних загроз дає змогу попередити та знизити матеріальні, 

нематеріальні, фінансові і трудові втрати під час комерційної діяльності аграрного 

підприємства. Наприклад, прогноз сезонності реалізації окремих видів 

http://databank.worldbank.org/
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сільськогосподарської продукції і здійснення гнучкої маркетингової стратегії, дає змогу 

підприємству уникати утворення зайвих товарних запасів і мінімізації дефіциту 

оборотних коштів. Тим самим створюються умови для зменшення фінансових втрат, а 

якщо така продукція мають обмежений термін зберігання, то тим самим зменшується і 

ризик матеріальних втрат під час її реалізації. 

Узагальнивши різні наукові підходи щодо типів та видів методів управління 

комерційними ризиками аграрних підприємств можна виокремити наступний перелік 

методів, який полегшить керівникам вибір засобів і способів впливу на виникаючі 

ситуації комерційного ризику:  

1) Ухилення від ризику – відмова від ненадійних партнерів, пошук гарантів, 

страхування, лімітування, запровадження систем контролю у відповідальних 

ланках комерційної діяльності; 

2) Локалізація ризику – розукрупнення підприємства, аутсортинг; 

3) Дисипація ризику – горизонтальна інтеграція з постачальниками. 

Диверсифікація: товарна, регіональна, постачальників (перевізників); 

4) Компенсація ризику – стратегічне планування, моніторинг та прогнозування 

стану товарних ринків, зовнішнього середовища; активний маркетинг; 

самострахування за рахунок створення товарного, фінансового та кадрового 

резервів, гнучка цінова політика, впровадження програм підготовки та мотивації 

персоналу; 

5) Прийняття ризику – включення дрібних збитків у ціну товарів, самострахування 

Попри те, більшість методів управління комерційними ризиками є універсальними,  

кожен з них має свою специфіку, переваги та обмеження щодо застосування у аграрній 

сфері. Тому управлінські рішення повинні бути науково обґрунтованими для 

забезпечення економічної  доцільності здійснення витрат на впровадження того чи 

іншого методу. 

Для того, щоб обрати відповідний метод управління ризиками необхідно 

враховувати не тільки  розмір очікуваних втрат, але і ймовірність їх виникнення. Для 

цього використовується матрична модель вибору типу методів управління комерційними 

ризиками у форматі 5×5 (таблиця 1). Зважаючи на високу залежність управління 

ризиками від суб'єктивних чинників, було застосовано варіантний  підхід до вибору 

методів, коли один їх тип може застосовуватися для різних ситуацій комерційного 

ризику. 

 

Таблиця 1 – Матриця вибору методів управління комерційними ризиками у 

сільськогосподарських підприємствах 

Рівень 

очікуваних 

втрат 

операційного 

прибутку 

Ймовірність втрат операційного прибутку 

Втрати 

практично 

неможливі 

Втрати 

малоймовірні 

Втрати 

ймовірні 

Висока 

ймовірність 

втрат 

Втрати майже 

неминучі 

Мінімальний Прийняття ризику Прийняття, компенсація ризику 

Низький  Прийняття ризику Компенсація ризику 

Середній Прийняття 

ризику 

Компенсація, дисипація ризику Компенсація, 

ухилення від 

ризику 

Високий Компенсація 

ризику 

Компенсація, 

дисипація 

ризику 

Локалізація, дисипація 

ризику 

Локалізація, 

ухилення від 

ризику 

Критичний Компенсація 

ризику 

Компенсація, 

дисипація 

ризику 

Дисипація 

ризику 

Ухилення від ризику 
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Розроблена шкала дає змогу за значенням індексу комерційного ризику визначити 

його важливість з точки зору необхідності впливу на нього. Методика розрахунку такого 

індексу передбачає множення очікуваних втрат і ймовірності їх виникнення. 

Розроблену двомірну матрицю можна перевести із лінгвістичних ознак рівня втрати 

прибутку та їх вимірювання у систему бальних оцінок, оскільки будь-які кількісні 

вимірники дозволяють полегшити процес прийняття рішень. Тому пропонується  

застосовувати 5-и бальну шкалу оцінювати втрат операційного прибутку та ймовірності 

їх виникнення (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 – Шкала бальних оцінок втрат операційного прибутку та ймовірності їх  

виникнення 

Шкала 

балів  

Рівень очікуваних втрат операційного прибутку, 

% 

Ймовірність втрат 

операційного прибутку 

у % до прибутку Лінгвістична ознака 

1 До 10% Мінімальний Втрати практично 

неможливі 

2 10-40% Низький Втрати малоймовірні 

(невисока ймовірність) 

3 40-60% Середній Втрати ймовірні 

4 60-90% Високий Висока ймовірність втрат 

5 Більше 90% Критичний Втрати майже неминучі 

 

Відповідно, у розробленій бальній шкалі рівня втрат та їх імовірності кількісне 

значення індексу комерційного ризику буде коливатися у діапазоні ви 1 до 25 балів. 

Таким чином можна визначити клас комерційних ризиків за необхідністю впливу (табл. 

3). 

 

Таблиця 3. – Карта обґрунтування методу управління комерційним ризиком на основі 

значення індексу ризику 

Значення індексу 

комерційного ризику 

Клас комерційного ризику за 

необхідністю впливу 
Рекомендовані методи 

1-4 Прийнятний (А) Прийняття 

5-10 Виправданий і допустимий (В) Компенсація, дисипація 

12-16 Допустимий, але небажаний (С) 
Локалізація, дисипація, 

ухилення 

20-25 Недопустимий (D) 
Локалізація, ухилення від 

ризику 

 

Комерційні ризики класу А (їх визначають як прийнятні) притаманні будь-якій 

сфері комерційної діяльності, а отже немає необхідності здійснювати спеціальні заходи 

для їx мінімізації, оскільки їх ймовірність виникнення вкрай низька втрати операційного 

прибутку є мінімальними. Незважаючи на те прийняття ризиків у цьому випадку є 

логічним управлінським рішенням, проте воно не виключає потреби щодо їх 

моніторингу, оскільки прийнятні ризики є актуальними  лише впродовж певного 

періоду часу. Зміна впливу ризикоутворюючих чинників може спричинити відповідну 

зміну класу комерційних ризиків. 

Для комерційних ризиків класу В, які вважаються виправданими та допустимими, 

характерні низькі або мінімальні втрати, виникнення яких має високу ймовірність, або 

високий рівень втрат операційного прибутку, ймовірність яких дуже низька або майже 

відсутня. Прийняття таких ризиків без здійснення будь-яких превентивних заходів 
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свідомо призведе до втрат, тому, з на нашу думку економічно виправданим буде їх 

попередження через  методи компенсації або дисипації. При цьому необхідно 

обов'язково спів ставити витрати на впровадження заходів із очікуваними втратами 

прибутку. 

Допустимими, однак небажаними для реалізації, на нашу думку є  комерційні 

ризики класу С. наслідком їх виникнення є суттєві втрати прибутку з середньою 

імовірністю. Управлінські рішення  впливу на такі ризики необхідно спрямовувати в 

основному на їх локалізацію або дисипацію. Також в окремих випадках доцільним буде 

ухилення від ризиків. 

Недопустимі комерційні ризики ( віднесені до класу D) з високою ймовірністю 

спричиняють значні втрати операційного прибутку. Тому вони вимагають значної уваги та 

більш радикальних дій, які загалом  слід спрямувати на ухилення від ризику або його 

локалізацію. На наш погляд, для таких ризиків, необхідно розробляти індивідуальні плани з їх 

моніторингу, попередження та реагування. 
Якщо тип методу управління комерційними ризиками сільськогосподарських підприємств 

визначається співвідношенням рівня очікуваних втрат операційного прибутку та ймовірності їх 

виникнення, то обрання конкретного методу у межах рекомендованого типу здійснюється 

залежно від характеру чинників комерційного ризику. Процес виділення цих чинників має 

відбуватися в розрізі зовнішніх та внутрішніх умов. Загалом, при виборі методів управління 

комерційними ризиками сільськогосподарських підприємств необхідно логічно узгоджувати не 

лише рівень і ймовірність втрат операційного прибутку із сферою їх виникнення, але й формат 

сільськогосподарських підприємств, обсяги їх діяльності. 
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УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Необхідними умовами успішного розвитку сільськогосподарських підприємств 

України на сучасному етапі є пошук нових каналів реалізації; постійне удосконалення 

управління виробничо-збутовою діяльністю, підвищення її ефективності.  

Управління виробничо-збутовою діяльністю можна розглядати  в двох аспектах: 

стратегічному та тактичному. До стратегічного рівня управління належить вибір 

стратегії охоплення ринку, формування системи виробництва, розподільної мережі та 

планування системи товароруху. Саме ці рішення передбачають прийняття 

довгострокових зобов'язань перед іншими суб'єктами господарювання 

(посередницькими організаціями) та потребують певного обґрунтування. Тактичні 

управлінські дії спрямовані на поточне регулювання процесів виробництва і збуту 

продукції та реалізацію таких форм маркетингової активності підприємства, що 
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забезпечують досягнення поставлених цілей. До них слід зарахувати дослідження 

зовнішнього та внутрішнього середовища фірми, прогнозування, організацію та 

стимулювання збутової мережі, аналіз результуючих показників і проведення 

коригувальних заходів [1]. 

Система управління виробничо-збутовою діяльністю аграрного підприємства 

включає: 

– головну мету,  

– цілі діяльності (які прийнято класифікувати на кількісні та якісні, обов’язкові та 

бажані, стратегічні та тактичні, комерційні цілі та цілі розвитку, внутрісистемні та 

надсистемні),  

– стратегічну спрямованість (що обумовлює маркетингову орієнтацію, 

систематичне виявлення виробничих і збутових ризиків, ефективну довгострокову 

взаємодію підприємства і партнера-покупця, інших бізнес-субєктів, розробку 

збутової стратегії підприємства, встановлення та коригування стратегічних цілей) 

–  систему забезпечення (планування виробництва і збуту, товарне, інформаційне та 

кадрове забезпечення, мотиваційні та організаційні механізми, сервісна підтримка, 

контроль та координація процесу). 

Виробничо-збутова діяльність аграрного підприємства припускає пряму 

залежність від зовнішнього середовища. Не можна не враховувати економічну та 

політичну стійкість країни, стабільність законодавчої бази, соціальну сферу, а також 

учасників ринкових відносин. Крім цього, важливим критерієм ефективності діяльності 

підприємства вважається його внутрішнє середовище. 

Огляд теоретико-прикладних положень з питань виробничо-збутової діяльності 

дозволив систематизувати широкий спектр рішень, що приймаються у сфері збутової 

політики, і виділити такі основні напрями її реалізації: 

- розробка та впровадження стратегії розподілу - передбачає вибір типу каналу 

розподілу (маркетингової збутової системи), визначення ступеня інтенсивності 

розподілу та структури каналу розподілу, а отже, прийняття політичних рішень в області 

співпраці з посередниками та управління взаємовідносинами в каналі; 

- вибір стратегії просування продукції через канал розподілу - окреслює тип 

комунікаційної політики у збутовому каналі (PUSH- і PULL - стратегії) зосередження 

зусиль щодо заохочення та стимулювання або на кінцевих споживачах, або на збутових 

посередниках; 

- забезпечення процесів маркетинг-логістики - охоплює реалізацію політики щодо 

оброблення замовлень, складування та формування товарних запасів, транспортування 

продукції тощо; 

- мотивація збутового персоналу - визначає впровадження принципів управління 

збутовим персоналом та є основою формування культури продажів, системи розвитку 

персоналу та матеріальних і нематеріальних заохочень, сфери корпоративних 

комунікації, підходів до оцінки результатів праці. 

Будь-яке підприємство, у т. ч. аграрне, здійснює виробничо-збутову діяльність із 

метою відшкодування витрат і одержання прибутку на потреби розвитку. Для цього 

встановлюють граничні межі торговельної націнки (маржі), визначають її оптимальні 

розміри з урахуванням собівартості продукції, цін на товари-аналоги конкурентів, 

купівельної спроможності населення, місткості ринку. Важливе завданням керівництва, при 

цьому стає врахування трансакційних витрат (витрати на організацію та обслуговування 

різних видів своєї діяльності), які впливають на ціну продукції, обсяги реалізації, 

конкурентну позицію на ринку, рівень прибутку. Нехтування їх значенням призводить 

до погіршення показників у підприємстві та зниження економічної ефективності 

господарської діяльності.  

Одним із ключових напрямів менеджменту виробничо-збутової діяльності є 

управління товарними потоками. Для забезпечення ефективного управління товарними 
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потоками необхідно сформувати інтегровану логістичну систему. Структурно така 

система на мікрорівні може бути представлена наступними основними підсистемами:  

 закупівлі − забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему; 

 планування і управління виробництвом – приймає матеріальний потік від 

підсистеми закупівель та управляє ним в процесі виконання різних технологічних 

операцій, перетворює предмет праці в продукт праці;  

 збут – забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи 

Важливою складовою управління виробничо-збутовою діяльністю 

сільськогосподарських підприємств також є інтенсифікація їх зовнішньоекономічної 

діяльності. Для забезпечення виходу на європейські і світові ринки товаровиробники 

повинні враховувати не лише внутрішні вимоги виробництва і збуту продукції, а й 

пристосовуватися до умов міжнародних торговельних організацій та закордонних ринків.  

Пріоритетним завданням для України стає впровадження міжнародної системи 

якості та безпеки сільськогосподарської продукції Global GAP –«Good Agricultural 

Practice», яка базується на вимогах якості харчових продуктів запобіжної системи 

НАССР – «Hazard Analysis and Critical Control Point» (аналізу небезпечних чинників і 

критичних точок контролю) у ланцюгу «від лану до столу». Система Global GAP передбачає 

не лише вирощування екологічно чистої  продукції, а й відповідне її транспортування, 

зберігання, використання екологічно чистого пакування, розміщення складів хімічної 

продукції тощо. 

Необхідною умовою виходу сільськогосподарської продукції на міжнародні 

ринки є також стандартизація і сертифікація продукції. Особливо це стосується 

органічної продукції. Стандарти органічного виробництва встановлюють вимоги до 

якості органічної продукції, а інспекція та сертифікація забезпечують дотримання цих 

вимог. На жаль, Україною досі не розроблені власні національні стандарти органічного 

виробництва, тому продукція сертифікується визнаними на міжнародному ринку 

стандартами (табл. 1). 

Таблиця 1. - Основні стандарти міжнародних організацій, що застосовуються при 

виробництві органічної продукції [2, с. 56] 

№ 

п/п 

Стандарти 

1. Нормативні документи IFOAM – міжнародної федерації з органічного  

сільськогосподарського руху 

2. Постанова Ради ЄС 834/2007 та Постанова Ради ЄС 2092/91 про органічне 

виробництво та відповідне маркування сільськогосподарської продукції і продуктів 

харчування 

3. Стандарти органічного сільськогосподарського виробництва та маркування 

сільськогосподарської продукції і продуктів харчування «БІОЛан» – приватні 

українські стандарти 

4. Національна Органічна Програма (NOP) – національна органічна програма  

5. Японські сільськогосподарські стандарти (JAS) – національні стандарти Японії 

6. Стандарти «Біо Свіс» (Bio Suisse) – приватні стандарти швейцарської Асоціації «Біо 

Свіс» 

7. Деметр – стандарти біодинамічного сільського господарства 

8. Внутрідержавні стандарти, постанови, програми і правила (директиви і правові 

норми) 

Нині український експорт має переважно сировинний характер, викликає 

занепокоєння дуже низький рівень реалізації продукції сільського господарства з 

високою часткою доданої вартості. Вже кілька років поспіль брендом українського 

агарного експорту є сировина або продукція з невисоким ступенем обробки, що має 

мінімальну додану вартість. Для розв’язання цієї проблеми сільськогосподарські 
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підприємства потребують коштів для налагодження переробки власної продукції самостійно 

або  на кооперативних засадах. 

Кооперативна форма організації виробництва і збуту буде ефективною для 

фермерських господарств та дасть їм змогу спільно використовувати  техніку й 

реалізовувати власну продукцію на вигідних умовах. Кооперативний вид співпраці дає 

можливість створення власної мережі магазинів з продажу продукції та відкриває 

експортний напрям.  

У світовій практиці добровільні об’єднання товаровиробників, зайнятих 

виробництвом продукції тваринництва, сформувалися у вигляді кооперативних оптових 

ринків, які можуть слугувати зразком для розбудови схожих структур в Україні. 

Кооперативні ринки засновуються товаровиробниками, сприяють створенню 

спеціалізованого конкурентного середовища, формують обсяги та структуру продукції, 

гарантують прозорий цивілізований процес її реалізації, забезпечують державний контроль за 

якістю реалізованої продукції, надають за собівартістю послуги щодо реалізації продукції. 

Кооперація дрібних товаровиробників та фермерів також сприятиме 

впровадженню у господарствах сучасних інноваційних технологій (зокрема технології 

Smart Farming – «розумної ферми»), що дозволять поліпшити організацію виробництва, 

управління окремими процесами, досягти економії використання ресурсів, підвищити 

якість та ринкову конкурентоспроможність продукції. 

Зміна кон'юнктури ринку та економічних відносин між його учасниками 

(товаровиробники, постачальники, посередники, переробні підприємства тощо) стає 

передумовою оновлення системи маркетингу аграрних підприємств. Новітня 

маркетингова система формується на основі використання інтерактивних технологій, 

зокрема продажу агарної продукції через мережу Internet. Переваги використання 

Internet- технологій при організації збуту зводяться до оптимізації каналів розподілу 

продукції, зниження витрат на збут, підвищення рівня ефективності збутової діяльності 

аграрних підприємств. Віртуальні аграрні ринки формують Internet-майданчики, які 

щодня дають змогу виробникам, покупцям, переробникам, постачальникам та іншим 

заінтересованим особам укладати взаємовигідні угоди купівлі-продажу 

агропродовольчої продукції й супутніх товарів.  

В країнах ЄС і США держава заохочує дрібних сільгосптоваровиробників до 

розвитку і поширення Internet-технологій. Для потреб малих підприємств розроблено 

спеціальні навчальні сайти, програмне забезпечення, торговельні платформи, веб-

каталоги виробників, розвивається інфраструктура та провайдери, надається допомога в 

просуванні  регіональних та локальних мережевих сервісів. Подібну практику необхідно 

запроваджувати і в Україні. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

  

Зростання національної економіки, в наш час, значною мірою залежить від рівня 

інноваційного розвитку усіх суб'єктів ринкових відносин, що базується на їх бажанні 
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використовувати динамічні можливості та новітні технології в процесі здійснення 

господарської діяльності. Особливість діяльності сучасних підприємств полягає у 

посиленні ринкової позиції та забезпеченні ефективності функціонування бізнесу 

шляхом вдосконалення та оновлення продукції, творчого підходу до визначення шляхів 

та способів задоволення потреб споживачів. У зв'язку з цими тенденціями актуальною 

стає потреба у розробці теоретико-методичних підходів та прикладних засад розвитку 

сучасних підприємств на основі інновацій, враховуючи  особливості мінливих чинників 

зовнішнього середовища. 

В сучасному бізнесі та в умовах диджиталізації економіки успішними можуть стати 

лише ті підприємства, які генерують інновації, можуть формувати компетентності та 

ідентифікувати стратегічні ресурси. В умовах глобалізації економіки основними та 

пріоритетними завданнями для інноваційного розвитку бізнесу є вектор диджиталізації, 

що передбачає ефективне функціонування усіх суб'єктів ринкових відносин за рахунок 

пошуку альтернативних конкурентних стратегій розвитку підприємств, враховуючи 

digital-тренди, у яких ключовим моментом є швидка реалізація digital-технологій у 

господарську діяльність суб'єктів господарювання. Тобто не безпідставно можна 

стверджувати, що цифрова революція є потужним поштовхом для розвитку 

інноваційного бізнесу. Варто звернути увагу на те, що диджиталізація є основою для 

створення нових можливостей, цінностей та компетентностей і дозволить формувати 

стійкі конкурентні переваги. 

Ідентифікування актуальних digital-трендів дозволить диджиталізації сприяти 

розвитку підприємницької діяльності. Основними тенденціями digital-маркетингу можна 

назвати: 

- збільшення обсягів цифрового перетворення; 

- використання smart-технологій; 

- використання гаджетів; 

- злиття маркетингової діяльності та життєвого циклу клієнта; 

- покращення рівня персоналізації даних; 

- оптимізація усіх виробничих процесів; 

- інтеграція в SEO та конкент-маркетинг. 

Розвиток інноваційного підприємництва в умовах диджиталізації складається з таких 

взаємопов'язаних процесів, як: 

1. Digital-середовище, що надає інформацію про ринкове середовище, в якому 

функціонує суб'єкт господарювання. В свою чергу це спонукає до зміни важелів 

конкурентної боротьби.  

2. Digital-управління, що передбачає адаптацію керівниками компанії стратегічних 

орієнтирів компанії та її позиціювання на ринку. 

3. Digital-культура. Усі працівники компанії повинні розуміти зміст диджиталізації, 

взяти участь у цьому процесі та тісно співпрацювати на всіх рівнях. Окрім того, 

все важливішим стає як міжфункціональна співпраця всередині підприємства, так 

і співпраця зі зовнішніми гравцями. 

4. Digital-стратегія. Стратегічний процес безперервно функціонує у зв'язку з 

мінливістю бізнес-трендів, що створює потребу у тому, щоб його формулювання 

та реалізація відбувалися паралельно -  в ідеалі як безперервний цикл, що 

заснований на зворотньому зв'язку. 

Одним з основних драйверів інноваційного розвитку сучасного бізнесу можна 

назвати розуміння клієнта, що передбачає залучення та розгляд їх як партнерів та 

співробітників в інноваційному процесі, використання аналітичних методів та 

технологій задля збору інформації про певні ринки та перетворення цих даних у дієві 

бачення необхідної бізнес-діяльності, проведення кількісного аналізу і формування 

чіткого розуміння розміру ринків та очікуваної поведінки клієнтів. Іншим не менш 

важливим драйвером є дослідження та розробки, що передбачає переміщення 
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дослідницьких підрозділів ближче до місцезнаходження клієнтів, обмін 

інтелектуальною власністю  між дослідницькими центрами як розвинутих ринків, так 

і тих, що швидко розвиваються, розподіл ресурсів виділених на дослідження. 

Отже, диджиталізація підштовхує суб'єктів ринкових відносин освоювати новий 

та невідомий економічний простір і слугує драйвером для розвитку інноваційного 

підприємництва. Ці тенденції вимагають вивчення новаторських бізнес-моделей і 

пошук новітніх джерел залучення та генерування інтелектуальних ресурсів. Тому 

слід кардинально міняти управлінські пріоритети та використовувати динамічні 

можливості, які в свою чергу дадуть змогу отримати конкурентні переваги на ринках. 
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СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖЕР АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

 

Аграрний сектор ‒ сфера бізнесу з безліччю ризиків і високим ступенем 

невизначеності, де багато залежить від чинників, які неможливо передбачити і 

контролювати, а саме: природно-кліматичні умови, хвороби тварин і рослин тощо. 

Донедавна основними факторами конкурентоспроможності в аграрному секторі 

вважалися якість землі та її розташування. Пізніше на перший план вийшли технології, 

далі ‒ система управління підприємством, його структура та менеджмент. Проте 

аграрний світ змінюється безперервно і сьогодні багато експертів визнають, що саме 

компетентний менеджмент стає основною запорукою успіху. Сільське господарство є 

периферійною сферою світової економіки, її сировинною складовою, такою як 

добування вугілля, нафти, газу, хімічна промисловість, металургія тощо. Необхідність 

ефективно управляти викликає потребу спеціальної підготовки керівних кадрів, 

проведення серйозних монографічних досліджень діяльності керівників різних 

ієрархічних рівнів з тим, щоб створити сучасну наукову базу, зокрема, еталони – зразки 

вмілого розв'язання конкретних управлінських задач. В Україні поняття «модель 

сучасного менеджера» є новим і недосконало вивченим, це й зумовило вибір нашого 

дослідження. Саме на важливості розвитку професійно важливих якостей для виведення 

моделі сучасного менеджера аграрного сектору ми й зосередимо нашу увагу. 

Для успішного виконання своїх функцій менеджер має володіти певним багажем 

знань та навиків. Розглянемо та проаналізуємо основні кваліфікаційні вимоги до 

менеджерів. 

1. Управлінський талант та знання свого бізнесу ‒ для керівника в агросекторі ці 

знання однаково важливі і нероздільні. Професійні управлінці не рідко переходять з 

однієї сфери економіки в іншу, досить швидко заглиблюючись в процеси. У випадку з 

агросферою процес адаптації, як правило, триває не один рік, оскільки, на відміну від 

інших сфер економіки, тут з'являється ще один фактор виробництва ‒ земля. 

Менеджерам з інших сфер бізнесу доведеться вкласти чимало часу та сил в навчання, в 

вивчення специфіки конкретної аграрної компанії й сектора в цілому, але головний 

акцент доведеться зробити на вміння створити команду. Сьогоднішній менеджер 

аграрної компанії повинен розуміти не тільки виробничу складову, а й суть продажів, 

закупівель, принципи роботи з банками та державними установами, для нього важливі 
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розуміння міжнародного бізнесу та знання в області макроекономіки. Без 

систематичного аналізу загальносвітових тенденцій і ситуації на світових аграрних 

ринках конкурувати на локальних і регіональних ринках буде складно. 

2. Управління стресом і часом, здатність приймати рішення. Велика кількість 

чинників невизначеності робить стресостійкість та вміння оперативно приймати 

ефективні рішення якостями абсолютно необхідними для керівника в аграрній сфері.. 

3. Уміння створити команду, мотивація, розвиток здібностей і навичок співробітників. 

Завдання підбору кадрів і перетворення їх в команду, здатну розвивати компанію, 

завжди була і буде актуальною і не простою для будь-якого бізнесу. Успішний керівник 

повинен приділяти достатньо уваги вирішенню питання щодо підготовки фахівців, щоб 

підприємство могло самостійно готувати власні кадри: проводити семінари, оплачувати 

навчання, забезпечувати стажування за кордоном і т.п. Одночасно такі інвестиції в кадри 

дозволяють підвищити мотивацію в кілька разів і, в підсумку, сформувати дуже сильну 

команду, яка буде сприяти розвитку бізнесу. Тому робота з кадрами і мотивація є дійсно 

викликом для менеджера будь-якого рівня в агробізнесі.  

Знати своїх працівників настільки ж важливо, як і знати власний бізнес. Для цього 

потрібні критична оцінка персоналу та об'єктивний зворотній зв'язок. Керівнику важливо 

розвивати в собі вміння слухати, дослухатися, навіть якщо рішення вже прийнято, 

збирати думки та ідеї. Менеджерам будь-якого рівня варто пам'ятати, що для багатьох 

співробітників вміння керівника вислухати є мотивуючим фактором. Важливо також 

прислухатися до своїх співробітників, щоб розуміти, хто з них реалістичний, хто 

оптимістичний, кому вже необхідний новий виклик, як поведуть вони себе в 

несприятливих умовах і т.п. Крім того, судження фахівців допоможуть заповнити 

прогалини керівника в знаннях, а крім того ця навичка дозволить підтримувати контакт з 

тими співробітниками, хто готовий і не боїться донести до керівника різні точки зору. 

4. Делегування повноважень. Це все ще «зона росту» для топ-менеджерів і, 

особливо, багатьох власників компаній. Слід розуміти, що керуючи компанією в 

ручному режимі можна в підсумку стати серйозним фактором гальмування її розвитку. 

Відповідальність потрібно спускати на всі рівні управління й співробітники повинні бути 

зацікавлені в цій відповідальності бонусами, які вони отримують при досягненні 

ключових показників ефективності. Проте не забувати і про контроль. 

5. Уміння подати себе і спілкуватися. Успішний сучасний керівник повинен 

володіти даром переконання та умінням подавати себе і свої ідеї, здатністю спілкуватися 

з найширшим колом осіб, налагоджувати зв'язки з органами управління на всіх рівнях. 

Мати стійкий позитивний імідж і хорошу репутацію не тільки серед колег, а й за межами 

компанії. Так, потрібна чимала гнучкість розуму і стилю, щоб спілкуватися з абсолютно 

різними аудиторіями, але в майбутньому важливість цього вміння буде тільки зростати, 

оскільки життям аграрного бізнесу (особливо, великого) цікавляться і ЗМІ, і державні 

органи, і банки, і власники акцій , і законодавці. 

6. Стратегічне мислення і керівництво. Багато українських агропідприємств 

воліють працювати без стратегії, власники і топ-менеджери розглядають короткий 

проміжок часу і не уявляють, якою буде компанія, наприклад, через два роки. Відповідно 

таким компаніям все складніше буде втриматися на ринку. В який бік рухається 

компанія, куди рухається аграрний світ ‒ це те, над чим слід замислитись. Розробка 

стратегічного бачення розвитку компанії є одним з основних елементів системи 

управління в сучасному бізнес-середовищі. Стратегії можуть бути різними (досягнення 

максимального прибутку на гектар за рахунок зниження витрат, спеціалізація або 

диверсифікація і т.д.), але вони повинні бути, так само як і чіткі цілі та критерії їх 

досягнення. Стратегічні плани потрібно виконувати, навіть якщо під тиском обставин 

вони можуть змінитися. Реалізація стратегії може бути успішною тільки в разі розуміння 

її менеджментом на кожному рівні та залучення в її реалізацію всього колективу. Тут 

корисним є вміння працювати з людьми, а саме ‒ надихати колектив на всіх рівнях. 
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Сучасний керівник агросектору повинен опиратися не на минулий досвід, а жити 

одночасно в минулому, сьогоденні та майбутньому ринку, мислити на 3-5 років вперед, 

постійно розглядати ситуацію в цілому, в обсязі, реагувати на проблеми гнучко й 

швидко. 

7. Управління ризиками компанії ще поки слабо розвинене в Україні, тоді як в світі 

це загальна практика, незалежно від розміру підприємства.. 

8. Управління змінами. Це виняткова здатність жити в перехідному стані, настрій 

на постійне вдосконалення, постійне вибудовування зв'язків, налагодження процесів і 

систем, вдосконалення комерційних відносин, розвиток лідерства. Це спроможність 

генерувати або розпізнавати нові ідеї, раніше інших впроваджувати нововведення, 

передбачати майбутні зміни, і отримувати з них вигоду для бізнесу. 

9. Самоаналіз, самопізнання. Успішний керівник продовжує вивчати і 

удосконалювати мистецтво управління, розвивається як особистість, працює над собою, 

не боїться визнати, що є ще речі, в яких він не дуже обізнаний. Лідер, впевнено веде 

свою компанію до успіху, знає все, що важливо і потрібно знати про навколишній світ, 

він безперервно вчиться, поповнюючи свій багаж знань, йому властива виняткова 

гнучкість і вміння швидко адаптуватися до нових умов. Але, що найважливіше та 

найцінніше ‒ це його позитивний стиль керівництва, що заряджає енергією і надає 

впевненість тим, хто йде за ним і разом з ним. 

Сучасний менеджер повинен володіти потенціалом для виконання основних 

функцій управління, удосконалювати управління людськими ресурсами та власною 

діяльністю, не зупинятись на досягнутому. Розвиток, вдосконалення особистих та 

ділових якостей менеджера є одним із ключових факторів успішного розвитку 

підприємства. 
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА ВИХІД НА РИНКИ ЄС:  

УМОВИ, СТРАТЕГІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Закономірним етапом розвитку багатьох суб’єктів підприємництва є 

інтернаціоналізація їхньої господарської діяльності та вихід на зовнішні ринки. Цей 

процес передбачає проведення аналізу умов доступу до нових ринків, пошук 

потенційних ділових партнерів, доступного фінансування, що актуалізує потребу в 

якісному інформаційному забезпеченні та підтримці зовнішньоекономічної діяльності 
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підприємств як на державному, так і на міжнародному рівнях. В цілому  підприємства, 

починаючи свою міжнародну діяльність, проходять цілий процес навчання (“learning-by-

doing”). Процес інтернаціоналізації складається з двох етапів: перший етап – “перший” 

вихід на зовнішній ринок, другий етап – утримання позицій на відповідному ринку. 

Підприємства, які ще не є експортерами, часто недооцінюють ті проблеми, що очікують 

на них у зовнішньому бізнес- середовищі. Ці проблеми, зазвичай, пов'язані з 

фінансуванням експорту та доступом до ринків. Підприємствам також не вистачає 

інструментів оцінки своїх експортних можливостей та розуміння того, як їхні 

можливості відповідають тим викликам, що присутні на міжнародних ринках. У процесі 

міжнародної торговельної діяльності (перехід від першого до другого етапу) 

усвідомлення ключових бар'єрів зростає і, як наслідок, пріоритет змінюється з проблем 

доступу до ринків і фінансових бар’єрів до труднощів з оцінки бізнес-середовища та 

власних управлінських можливостей. У контексті цього актуальним для підприємства є 

розроблення ефективних заходів задля перспективної діяльності на закордонному ринку.  

Дослідженню теоретико-методологічних засад процесу інтернаціоналізації підприємств 

присвячені наукові праці Я. Вальне, О. Вільямсона, Б. Овіатта,  Я. Йохансона, С. Холленсена, 

та ін. Вітчизняні науковці (І. Драбак, П. Ільчук  В. Кокоріна, О. Кузьмін, О. Мирошніченко, 

О. Пасенченко, І. Ситнік, Т. Співаковська, Т. Шталь та ін.) досліджують окремі теоретичні та 

практичні аспекти інтернаціоналізації діяльності підприємств, вплив форм проникнення на 

закордонні ринки на конкурентоспроможність фірм, їх ринкову позицію, фінансові 

результати, рівень ризику їх діяльності. Разом з тим стратегії виходу на закордонні ринки, 

проблеми та перспективи інтернаціоналізації українських підприємств потребують 

подальшого дослідження. 

Саме під впливом динамічних процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі 

розвитку відбувається економічний, соціально-політичний та культурний розвиток усіх 

держав. Серед основних форм прояву інтернаціоналізації, які зумовлюють подальшу 

єдність світу, варто виокремити перманентне збільшення обсягів міжнародної торгівлі та 

інвестицій, активізація транснаціональних корпорацій та зростання їх впливу на 

економічні процеси у світовому господарстві, диверсифікація світових фінансових 

ринків та ринків робочої сили, підвищення рівня світової конкуренції.   

Виділяють три групи стратегій інтернаціоналізації, що мають різні стратегічні цілі, 

передбачають різну конфігурацію (концентрацію або диверсифікацію) бізнесу, 

швидкість виходу на зовнішні ринки, різні рівні контролю, участі, ризику та гнучкості, 

забезпечують різні можливості щодо набуття знань та досвіду міжнародної діяльності, 

зокрема: 

1. торговельні (експортні) – виробництво товарів і послуг на внутрішньому 

ринку та експорт на зовнішні ринки;  

2. кооперативні (контрактні, договірні) – перенесення виробництва на 

закордонний ринок на підставі угоди з незалежною місцевою компанією (контрактне 

виробництво, ліцензування, франчайзинг, контракти на управління, спільне підприємство 

тощо);  

3. ієрархічні (інвестиційні) – виробництво товарів і послуг на закордонному 

ринку, що здійснюється фірмою, в структуру якої входить міжнародна компанія і яка 

володіє при цьому її контрольним пакетом акцій [1]. 

На вибір стратегії інтернаціоналізації впливають різні фактори:  

– внутрішні – розмір фірми, наявні ресурси, досвід інтернаціоналізації, 

характеристики продукту (унікальність, складність, етап життєвого циклу); 

– зовнішні – соціокультурні розбіжності, ризики ведення бізнесу у країні, що 

приймає, розмір та динаміка зростання цільового зовнішнього ринку, торговельні 

бар’єри, інтенсивність конкуренції, наявність і вартість сировини, витрати на робочу 

силу, членство країни в інтеграційних об’єднаннях;  

– характеристики бажаної стратегії – рівень ризику, контролю, гнучкості;  
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– характеристики угоди – наявна природа ноу-хау, специфічність активів, 

можливість опортуністичної поведінки, трансакційні витрати, частота угод. 

Значна кількість вітчизняних малих та середніх підприємств за 2018 р. були 

активними учасниками процесів інтернаціоналізації: 3% – частка таких підприємств з 

міжнародним капіталом; 8% – такі, що мають експортного посередника та 30% – частка 

малих та середніх підприємств у сумарному експорті України [6]. Зовнішньоторговельні 

операції (експорт товарів) проводились з партнерами із 221 країни світу [7].   

Динаміка експорту товарів та послуг з України з 2016 по 2019 рр. 

характеризувалася відносною стабільністю, спостерігається поступове зростання, та 

підвищення активності вітчизняних підприємств у розширенні своєї діяльності за 

межами територіального ринку країни базування. Різкий спад експорту товарів у 2015 р. 

зумовлений вкрай складною соціально-економічною та політичною ситуацією в державі; 

причиною позитивного внеску у динаміку експорту товарів з 2017 р. стало збільшення 

схильності економічних агентів до інвестиційних і довгострокових споживчих рішень.  

Зазначимо, що незважаючи на доволі нестабільну соціальну економічну та політичну 

ситуацію в державі, підприємства беруть активну участь у міжнародній співпраці, 

здійснюють пошук різних напрямків виходу на закордонні ринки та застосовують різні 

форми зовнішньоекономічної діяльності. Вітчизняні суб’єкти господарювання охоче 

долучаються до процесів інтернаціоналізації, проте, через відсутність уніфікації даного 

процесу, невисокий рівень обізнаності сутності та реалізації процесів інтернаціоналізації, а 

також сприяння з боку держави, не мають змоги вивести рівень інтернаціоналізації України 

на вищий рівень.  

Згідно з результатами досліджень представників аналітичного центру 

“EasyBusiness” у 2018 р., успіх інтернаціоналізації, в першу чергу, залежить від 

мотивації зростати, ставати лідерами локально і з часом виходити на міжнародні 

економічні ринки з конкурентною продукцією. Під час дослідження досвіду таких країн, 

як Литва, Португалія, Німеччина, Естонія було виокремлено чинники, що зумовлюють 

успішну реалізацію процесів інтернаціоналізації, серед яких: висока доступність до 

фінансів, знань та технологій, спрощені процедури проходження митного контролю та 

дозвільні процедури, полегшений механізм здійснення міжнародних платежів. На 

перспективу “EasyBusiness” прагне стати лідером серед аналітичних центрів вільного 

ринку, з метою розкрити економічний потенціал України та принести додаткових 5 млрд. 

доларів США щорічних прямих іноземних інвестицій протягом 5 років. 

В цілому освоєння українськими підприємствами зовнішніх ринків, 

інтернаціоналізація бізнесу обумовлює необхідність формування ефективної 

міжнародної стратегії, у тому числі вибору форми проникнення та присутності на 

закордонних ринках. Як правило, більшість виробничо-господарських структур діють, 

починаючи з експорту і з часом додаючи елементи більш розвинених форм 

інтернаціоналізації. Такий вихід на закордонні ринки та низька готовність до прийняття 

фінансових ризиків пояснюються нестачею власного і високою вартістю позичкового 

капіталу, обмеженим досвідом роботи на зовнішніх ринках тощо. Конкурентною 

перевагою українських підприємств здебільшого є ціна, проте вони активно намагаються 

додати до неї якість та технології, забезпечити відповідність товарів і послуг, що 

експортуються, різного роду вимогам та стандартам. Крім того, труднощі експортної 

діяльності, як зовнішні (обережне ставлення до партнерів з України, нетарифні 

торговельні обмеження, залежність від посередників, нестача інформації про 

потенційних споживачів та контрагентів тощо), так і внутрішні (валютний контроль, 

несприятливе політичне та економічне середовище в Україні, труднощі з організацією 

доставки продукції за кордон, проходженням митних процедур, доступ до фінансування 

тощо) обумовлюють необхідність подальшої інтернаціоналізації їх господарської 

діяльності – відкриття за кордоном власних представництв, дочірніх компаній, спільних 

підприємств тощо. У цій ситуації доречним було б запровадження державної політики 
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підтримки інтернаціоналізації бізнесу, яка б сприяла повнішій реалізації його 

експортного потенціалу. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА - ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

 

На сьогодні ставляться високі вимоги до якості харчових продуктів, яка 

забезпечує їх безпеку і конкурентоздатність. Якість – сукупність характеристик об’єкта, 

які стосуються його здатності задовольняти зумовлені або передбачувані потреби, згідно 

з термінологією, регламентованою міжнародними стандартами. Якість харчового 

продукту, у Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів», 

визначається як ступінь досконалості властивостей та характерних рис харчового 

продукту, які здатні задовольнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або 

використовує цей продукт харчування.  

Основними причинами незадовільної якості реалізованої населенню харчової 

продукції є: 

 слабка матеріально-технічна база і недостатня оснащеність багатьох 

підприємств харчової промисловості і торгівлі; 

 вкрай низький рівень санітарної і виробничої культури; 

 використання неякісної сировини і компонентів; 

 різке ослаблення виробничого і галузевого контролю в зв'язку з ліквідацією 

органів господарського керування з лабораторною службою, яка є вхідною до 

їх складу, а також прагнення виробників скоротити витрати на контроль якості 

продукції. 

Ідентифікація показників якості продукції показникам діючих стандартів не 

рідко свідчить про зниження поживної цінності харчових продуктів і перевищення 

максимального вмісту забруднюючої речовини в продукті, що не дозволяє віднести його 

до класу безпечної продукції. До 80 % шкідливих речовин надходить до організму 

людини з їжею та напоями, за оцінками вчених.  

http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
https://www.easybusiness.in.ua/uk/easybusiness-annual-report-2019-ua/
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Виробникам, слід відповідати за виробництво небезпечної продукції, проводити 

нагляд за дотриманням безпеки продуктів харчування, який полягає у створенні 

відповідних організаційних, економічних та правових норм, які повинні здійснювати 

державні органи. В  Україні, на сьогоднішній день, не нормується і через це не 

здійснюється контроль в продовольчій сировині та харчових продуктах особливо 

небезпечних забруднювачів, таких як діоксини, транс-ізомери, ненасичених жирних 

кислот та ін. Саме зазначені забруднювачі регламентовані стандартами Кодекс 

Аліментаріус та їх вміст контролюється в країнах ЄС. На  територію України, в 

результаті цього, ввозяться та використовуються у виробництві харчових продуктів 

(печиво, вафлі, цукерки, морозиво, плавлені сирки, чіпси, сухарики та ін.) рослинні жири 

та їх 40 суміші, які містять транс-ізомери ненасичених жирних кислот.  Продукти 

харчування, які містять надмірну кількість транс-ізомерів ненасичених жирних кислот 

негативно впливають на здоров'я людей, стимулюють розвиток онкологічних та серцево-

судинних захворювань, вважають, іноземні та українські фахівці.  

Невідповідність вітчизняних вимог до якості продукції міжнародним 

стандартам, що стримує подальше зростання експорту харчових продуктів, залишається 

однією з невирішених проблем. Прискорення гармонізації національних стандартів з 

європейськими та прийняття деяких законодавчих актів вимагає вирішення цієї 

проблеми. Суттєвого вдосконалення потребує система контролю якості і безпечності 

харчових продуктів. Залишаються незмінними вже тривалий час норми безпеки, які 

повинні міститися в державних стандартах. Система контролю, яка діє, спрямована на 

перевірку готового продукту, а не на процес його виробництва. Контролювати харчові 

продукти за всіма забруднюючими речовинами, генетично модифікованими складовими 

немає можливості, оскільки це потребує значних коштів.  

Нові євроінтеграційні закони України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів» [2] та «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» [3] спрямовані на 

створення ефективної системи контролю. В Україні передбачається запровадження 

моделі європейської системи безпечності, яка побудована на принципах НАССР. Без 

відповідного законодавства буде важко реалізовувати квоти на власну харчову 

продукцію, в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, як свідчить практика. В країнах ЄС вона 

вже давно є обов’язковою умовою функціонування переробних підприємств.  

З квітня 2018р. набув чинності Закон України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства щодо якості харчової продукції», на основі якого, на 

перевірки підприємств малого і середнього бізнесу скасовується мораторій. На 

підприємствах малого і середнього бізнесу привели до зниження якості продукції, 

скасування контролю якості харчових продуктів.  

Особлива увага, у відповідності до нового законодавства, надається принципу 

простежуваності, що надає можливість відслідковувати переміщення харчової продукції, 

кормів, сировини, інших інгредієнтів на будь-якій стадії виробництва, дозволяє зробити 

більш прозорим для виробників і споживачів, ринок харчових продуктів. До цього часу 

системі простежуваності в Україні не приділялося належної уваги, хоча це один із 

найважливіших факторів допуску продуктів на ринки ЄС, відмічають вітчизняні фахівці.  

Впровадження та сертифікацію систем управління якістю за моделями, 

регламентованими міжнародними стандартами ISO 9000, слід вважати, ефективним 

інструментом підвищення якості продукції вітчизняних підприємств. На сьогодні більше 

мільйона організацій у світі впровадили системи управління якістю моделі ISO 9001, що 

підтверджує загальний позитивний вплив систем на економічний розвиток підприємств.  

Проблема якості і безпечності продуктів сорок одного харчування реально існує, 

про що можна констатувати. Вирішення цієї задачі має комплексний характер, потребує 

врахування галузевих особливостей формування якості на всіх етапах виробництва 
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сільськогосподарської продукції, її перероблення, реалізації готової продукції, 

зберігання і транспортування.  

Отже, необхідне подальше вдосконалення нормативно-правової бази, 

продовження гармонізації міжнародних стандартів, особливо на методи контролю 

показників якості і безпеки продукції, забезпечення відповідності технічних умов 

чинним законодавчим нормам та стандартам, з метою підвищення якості продуктів 

харчування.  
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РОЛЬ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

ROLA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W ROZWÓJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ang. foreign direct investment) jest w 

literaturze różnie i szeroko definiowane [5, s.47]. Jedną z najbardziej znanych i używanych jest 

definicja, która została sformułowana przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju). Według niej, bezpośrednie inwestycje zagraniczne to takie, które wywołują 

długotrwały związek, przejawiające zainteresowanie jednostki osiadłej w danym obszarze 

gospodarczym (inwestor bezpośredni) jednostką osiadłą w gospodarce, która jest inna niż 

gospodarka inwestora (przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania). Za pośrednictwem 

takiego związku oczywiste jest istnienie relacji pomiędzy inwestorem bezpośrednim a 

przedsiębiorstwem inwestowania bezpośredniego, a także duży wpływ inwestora 

bezpośredniego w kwestii zarządzania tym przedsiębiorstwem. Korzystny wpływ na 

zarządzanie oraz kontrolę zachodzi wtedy, gdy zagraniczny inwestor posiada 10% udziałów 

(akcji zwykłych) lub kapitału uprawniającego do głosowania w danym przedsiębiorstwie 

inwestowania bezpośredniego. Bezpośrednie inwestycje zagragraniczne obejmują zarówno 

transakcję wstępną pomiędzy dwiema jednostkami, a także późniejsze działania między nimi, 

niezależnie od tego czy są one lub nie spółkami [6, s.48-49]. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) to inwestycje dokonane w kraju innym niż 

kraj pochodzenia inwestora. Polegają na ulokowaniu kapitału w przedsiębiorstwie 

zagranicznym w celu uzyskania kontroli zarządzania tym przedsiębiorstwem i osiągania z tego 

tytułu zysków [3, str. 304]. Przez pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych można więc 

rozumieć przykładowo zakup udziałów w już istniejących firmach zagranicznych, założenie 

nowej filii za granicą lub nabycie majątku nieruchomego za granicą w celu rozszerzenia swej 

dotychczasowej działalności.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58975
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         Przypływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zglobalizowanym świecie są 

istotnym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy regionów i całych krajów [4, s. 98]. 

Napływ takich inwestycji zwykle przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy w 

krajach, w których ten kapitał jest lokowany a to z kolei przyczynia się do szybszego rozwoju 

gospodarczego tych państw. Ponadto od dawna mówi się o tym, że dzięki inwestycjom 

zagranicznym napływają do kraju nie tylko środki finansowe, ale też wiedza know–how, nowe 

technologie oraz zwiększa się produkcja [7, s. 304]. 

          Aby potencjalni inwestorzy chcieli ulokować swój kapitał w danym kraju potrzebne są 

do tego pewne sprzyjające ku temu warunki: dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, 

niskie koszty produkcji oraz utworzone strefy ekonomiczne [1, s.110]. Nie bez znaczenia 

wydają się także wszelakie zachęty inwestycyjne takie jak: zniesienie części obciążeń 

podatkowych, przyznawanie pożyczek i kredytów rządowych na preferencyjnych warunkach 

ale także obniżenie wymogów dotyczących środowiska naturalnego czy bezpieczeństwa. Te 

ostatnie mogą wydawać się dość kontrowersyjne, jednak z pewnością zachęcą one większość 

przedsiębiorców do inwestowania w kraju, które te obniżenia wprowadzi. Zresztą stosowanie 

zachęt inwestycyjnych ma swoich zwolenników i przeciwników. Ci pierwsi wskazują, że 

zachęty przyczyniają się do zniekształcenia struktury produkcji, ograniczają wpływy do 

budżetu oraz faworyzują wielkie korporacje (chodzi tutaj o to, że dość często, aby firma 

otrzymała jakąś formę pomocy, musi najpierw spełnić określone warunki, np. co do wielkości 

zainwestowanego kapitału a na taki krok stać tylko większe firmy). Ci drudzy, z kolei, 

twierdzą, że zachęty inwestycyjne są sposobem na skuteczne przyciąganie inwestorów 

zagranicznych i należy z nich korzystać w sytuacji dużej konkurencji o bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne. 

          Mówiąc o formach bezpośrednich inwestycjach zagranicznych warto zastanowić się, 

która z nich jest korzystniejsza dla kraju goszczącego. W krótkim okresie zdecydowanie 

bardziej korzystne są inwestycje typu greenfield, ponieważ w początkowej fazie zdarza się, że 

inwestycje brownfield mogą mieć wręcz negatywny wpływ na rozwój kraju goszczącego. 

Może to być spowodowane tym, że często przy przejęciu istniejącej już firmy dochodzi do 

redukcji zatrudnienia, zniszczenia konkurencji oraz umocnienia własnej pozycji na rynku. 

Dlatego często słyszy się, że w krajach goszczących istnieje obawa, że przejęcia zakładów 

dokonywane są tylko w celu ich późniejszego zamknięcia (albo przynajmniej jego kilku 

oddziałów). Poza tym inwestycje brownfield przeważnie nie przyczyniają się do inwestycji w 

sferę produkcji czy dystrybucji, podczas gdy inwestycje typu greenfield – zawsze. Nie wolno 

nam jednak zapomnieć, że dla danego podmiotu krajowego czasami jedyną szansą na 

uchronienie przed bankructwem jest jego przejecie przez firmę zagraniczną. 

          Cechą charakterystyczną światowej gospodarki jest pogłębiający się proces jej 

umiędzynarodowienia i przechodzenia do wyższego jej etapu, jakim jest globalizacja. Oznacza 

to wzrost liczby, a zarazem stopnia intensywności powiązań gospodarczych pomiędzy 

poszczególnymi krajami, regionami i przedsiębiorstwami [2, s. 147]. Niestety istnienie tak 

licznych i często bardzo silnych powiązań w skali światowej powoduje, że wszelkie 

pojawiające się „zawirowania” zwłaszcza natury gospodarczej w danym kraju z łatwością 

przenoszą się do innego. Czasami może zdarzyć się też tak, że bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne mogą być także ukrytą formą wrogiego przejęcia spółki, którą inwestor 

doprowadza do bankructwa, by poszerzyć pole działania macierzystej firmy. Czasem inwestor 

maskuje swoje rzeczywiste intencje, nabywa kolejne udziały w spółce nie zamierza wcale 

trwale nią kierować, dąży wyłącznie do wzrostu wartości rynkowej posiadanych akcji lub 

udziałów, by zrealizować korzyści z tytułu różnic kursowych. 

          Z pewnością można stwierdzić, że korzyściami wynikającymi z BIZ są: tworzone nowe 

miejsca pracy, nowa kultura pracy, transfer nowej technologii, poprawa konkurencyjności. 

Natomiast wśród negatywnych skutków można z pewnością wymienić: redukcję miejsc pracy 

np. przez likwidację rodzinnych podmiotów, ograniczenie rozwoju lokalnych podmiotów oraz 

transfer zysków za granicę i unikanie płacenia podatków w miejscu lokalizacji inwestycji. 
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Zapewne bezpośrednie inwestycje zagraniczne posiadają swoich zwolenników, jak i 

przeciwników w krajach przyjmujących i nie należy się temu dziwić. W końcu ile ludzi, tyle 

opinii. Jednak trzeba szczerze przyznać, że pomimo wielu niebezpieczeństw, które mogą 

przynieść krajowi goszczącemu bezpośrednie inwestycje zagraniczne, często są one korzystne 

dla niego i ciężko sobie wyobrazić dzisiejszy zglobalizowany świat bez bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych. 
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НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ У СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

Використання безпілотних літальних апаратів, або як ми звикли їх називати 

«дрони», в сільському господарстві, на сьогоднішній день, є одним з найбільш 

актуальних і перспективних напрямків застосування цієї технології. Вони дозволяють 

отримувати актуальну і ефективну інформацію тоді, коли вона вам необхідна. Крім того, 

накопичена за тривалий період інформація, дозволяє аналізувати процеси у виробництві 

сільськогосподарської продукції, що сприяє підвищенню ефективності роботи і 

отриманню більшого прибутку за відносно менші проміжки часу. 

Досі основною перешкодою в сільському господарстві була велика площа 

оброблюваних земель і низька ефективність контролю за посівами. Сьогодні технологія 

безпілотних літальних апаратів пропонує велику різноманітність можливостей 

застосування за відносно низькою ціною. Крім того, дрони можуть бути інтегровані на 

всіх етапах виробництва. 

Додатковий прибуток від використання безпілотних літальних апаратів 

складається з економії паливно-мастильних матеріалів, насіння та агрохімікатів, а також 

підвищення середньої урожайності сільськогосподарських культур за рахунок 
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вирівнювання її по полю та своєчасної корекції проведення агрозаходів і попередження 

непродуктивних втрат урожаю. 

За даними, що поширюються постачальниками дрон-послуг, економія паливно-

мастильних матеріалів, добрив та отрутохімікатів при правильному використанні даних 

зйомки з дронів становить до 30 %, економія насіннєвого матеріалу, залежно від 

рельєфу, може сягати до 15 %. За досвідом фермерів завдяки застосуванню дронів 

підвищення урожаю становило в середньому до 10 %. 

Отже, згідно проведених досліджень, загальна світова вартість ринку дронів для 

бізнес-рішень оцінюється в 127 млрд. доларів, з яких на агропромисловий комплекс 

припадає 32,4 млрд. доларів. І це цілком зрозуміло, оскільки дрони в змозі швидко 

збирати і обробляти дані, що дозволить сільському господарству стати 

високотехнологічної галуззю, заснованої на точних розрахунках. 

Крім того, технологія безпілотних літальних апаратів пропонує велику 

різноманітність можливостей їх застосування за відносно низькою ціною. Сьогодні, 

дрони можуть бути інтегровані на всіх етапах виробництва сільськогосподарської 

продукції. 

Український ринок безпілотних технологій поки тільки формується, проте вже за 

останні роки можна впевнено стверджувати, що попит на них є, і він зростає. Якщо 

кілька років тому дронами цікавилися виключно великі підприємства, то сьогодні цей 

показник зростає і серед невеликих виробників. Дрони дозволяють фіксувати проблеми 

на полях, зібрати усі необхідні дані та аналізувати ситуацію на посівних площах для 

запобігання несприятливим обставинам. 
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ДИНАМІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Економічна інформація  характеризує виробничі відносини в суспільстві. До неї 

відносять відомості, які циркулюють в економічній системі, про процеси виробництва, 

матеріальні ресурси, процеси управління виробництвом, фінансові процеси, а також 

відомості економічного характеру, якими обмінюються різні системи управління. 

Економічна інформація має відповідати таким вимогам: точність, достовірність, 

оперативність. Точність інформації забезпечує її однозначне сприйняття всіма 

споживачами. Достовірність визначає допустимий рівень викривлення вхідної та 

результатної інформації, за якого зберігається ефективність функціонування системи. 

Оперативність відображає актуальність інформації для потрібних розрахунків і 

прийняття рішень в умовах, що змінилися. 

Розглядаючи питання про організацію використання засобів комп'ютерної техніки 

для автоматизації управління об'єктом, поняття інформації і даних у певному розумінні 

часто використовують як синоніми. Такий стан склався історично: з одного боку, 

основну термінологію розробляли і вдосконалювали одночасно з розвитком робіт щодо 

використання засобів обчислювальної техніки для механізації й автоматизації планово-

облікових робіт підприємств, галузей, де послуговувалися поняттям інформації, а з 

другого - використовували закордонний досвід і літературу, де в основному вживається 

термін "дані" (наприклад, в опису алгоритмічних мов і банків даних). 

На даний час інформаційна економіка багато в чому залежить від вдосконалення 

інформаційних технологій. Досягнення більшості цілей організації не можливо без 

хорошої інформованості менеджерів, знання кон'юнктури ринку, знання новітніх 

технологій виробництва та розподілу. Нові технології і НТП, в умовах ринкової 

економіки, йдуть вперед великими кроками, випереджаючи ринок на кілька років. 

Ефективність організації праці підприємства багато в чому залежить від уміння 

керівника готувати й обґрунтовувати прийняті рішення. Інформаційне забезпечення 

аграрних підприємств повинне володіти такими особливостями як: гарантувати 

оперативний бухгалтерський облік виробничо-фінансової діяльності. Практичне 

розв’язання проблем, пов’язаних із необхідністю забезпечення ефективної роботи 

підприємства, насамперед залежить від ступеня освоєння методів інформування та 

стратегічної інформації в управлінні сільськогосподарською діяльністю. На базі 

стратегічної інформації приймаються стратегічні рішення, які визначають своєрідний 

план розвитку та ефективне функціонування сільськогосподарської організації, 

впливають на її розвиток , а також на отримання прибутку. Для ефективного управління 

сільськогосподарським виробництвом потрібно мати величезні обсяги різноманітної 

інформації про структуру посівних площ, стан сільськогосподарських угідь, рослинності 

та ґрунтів, а також прогнозовану врожайність, що у майбутньому захистить 

підприємство від ризиків за втрату прибутків. 

Рішенням цих серйозних проблем, може стати створення інформаційних систем. 

Застосування інформаційних технологій підвищує продуктивність й ефективність 

управлінської праці, дозволяючи по новому вирішувати багато завдань. Наприклад, 
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інформаційні технології дозволяють зберігати величезну кількість даних (які людина 

просто не може запам'ятати), аналізувати їх і на основі результату, пропонувати 

найбільш ефективні рішення певних задач, які б мінімізували витрати і максимізували 

прибутки аграрних підприємств. Таким чином, бачимо, що використання інформаційних 

технологій дозволить суттєво покращити систему інформаційного забезпечення АПК, 

що супроводжуватиметься підвищенням конкурентоспроможності вітчизняного 

аграрного виробництва, зокрема за рахунок більш раціонального і цілеспрямованого 

використання хімікотехногенних, біологічних, агрокліматичних ресурсів та 

покращенням екологічного стану природного середовища. 

Володіючи необхідною інформацією, керівник може здійснювати моніторинг 

господарської діяльності підприємства, швидко отримувати інформацію про нові 

виробничі технології та новинки НТП, а також буде мати доступ до різної інформаційної 

та статистичної інформації. 

Часто управління операційною діяльністю підприємства є неефективним. Основна 

проблема - це повільна робота бухгалтерів на підприємстві, оскільки значну частину 

роботи часто вони роблять в середовищі електронних таблиць“Microsoft Excel”. 

Вхідна інформація повинна надходити безпосередньо від самих 

сільськогосподарських організацій і повинна включати основні показники організації, 

інформацію про використаний обладнанні та новинки. Потім, вхідна інформація 

потрапляє в аналітичний відділ до експертів, які повинні перевірити отриману 

інформацію на достовірність і актуальність, а також на можливість реалізувати в даному 

регіоні. У аналітичний відділ повинні входити експерти різних професій і звань. Потім, 

після перевірки, інформація потрапляє в саму інформаційну систему у відкритий доступ, 

і всі бажаючі можуть нею скористатися.  

Інформаційні ресурси добре зарекомендували себе як ще один, не менш 

важливий, ніж інші фактори виробництва. Галузі агропромислового комплексу мають 

величезні труднощі при розподілі інформаційних ресурсів, що позначається на 

швидкості її розвитку. Використання інформаційних систем дозволить створити наукову 

базу знань для підприємств АПК і забезпечить рівномірний доступ до інформаційного 

ресурсу. Все це позитивним чином позначиться на розвитку сільського господарства і 

економіці країни. 

Сучасні системи управління бізнес-процесами дають можливість інтегрувати 

навколо себе різне програмне забезпечення, створюючи єдину інформаційну систему. 

Таким чином вирішуються завдання по координації діяльності співробітників і 

підрозділів, забезпечення їх необхідною інформацією і контролю виконання, а 

керівництво отримує своєчасний доступ до достовірними даними про перебіг 

виробничого процесу і має можливість оперативного втручання і прийняття ефективного 

управлінського рішення. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ТИПІВ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ 

 

Динаміка зовнішнього середовища та науково-технічний прогрес визначають 

тенденції розвитку сучасних управлінських інформаційних систем і спонукають сучасні 

підприємства перетворюватися у складніші системи, для яких необхідні нові методи 

управління. Новим словом у менеджменті стала поява контролінгу як функціонально 

відособленого напрямку економічної роботи на підприємстві, зв'язаного з реалізацією 

фінансово-економічної контролюючої функції у менеджменті для прийняття 

оперативних і стратегічних управлінських рішень. 

Власне термін «контролінг» (від англ. to control — контролювати, керувати) можна 

ототожнювати з терміном «управлінський облік» (англ. managerial acconting). Перший 

набув поширення у континентальній Європі і звідти поширився в Україну. Другий 

притаманний для англосаксонського світу, передусім для Великобританії і США. На 

практиці і в теорії в Україні поки користуються обома цими термінами. Проте термін 

«контролінг» більш інформаційно насичений, оскільки містить не тільки суто облікові 

функції, але й весь спектр керування процесом, включаючи автоматизовані системи 

управління, виконання визначених завдань і досягнення встановлених цілей 

підприємства.  Для цього контролінг забезпечує виконання таких функцій: 

– інформаційної і консультаційної підтримки прийняття управлінських 

рішень; 

– координації управлінської діяльності з досягнення цілей підприємства; 

– створення умов для функціонування загальної інформаційної системи 

управління підприємством; 

–забезпечення раціональності управлінського процесу  

Якщо взяти до уваги перераховані мету і функції контролінгу, то можна сказати, що 

він є своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, у корпорації, холдингу, 

що здійснює зворотний зв'язок у системі управління. 

Беручи до уваги особливе місце в системі управління підприємством, контролінг 

сприяє інформаційному забезпеченню прийняття рішень з метою оптимального 

використання наявних ресурсів і можливостей, об'єктивного оцінювання сильних і 

слабких сторін підприємства, а також уникнення кризових ситуацій. 

Можна зазначити, що ефективна діяльність сучасного підприємства можлива тільки 

за наявності єдиної комплексної системи, що поєднує керування фінансами, персоналом, 

постачанням, збутом і процес керування виробництвом. Такі системи стали розглядатися 

як засіб досягнення основних цілей підприємницької діяльності: збільшення обсягу 

виробництва, покращання якості продукції, що випускається, займання стійких позицій 

на ринку і перемога в конкурентній боротьбі та ін. 

Вимоги, що ставляться до управлінської інформаційної системи, як правило, не 

залежать від форми власності, однак залежать від сфери діяльності підприємства, а її 

програмні модулі повинні відповідати бізнес-процесам, функції автоматизованих 

робочих місць повинні відповідати посадовим обов'язкам співробітників. При виборі 

програмно-апаратних платформ і окремих бізнес-додатків повинні застосовуватися не 

суперечливі, злагоджені технології, дотримуватися єдина технологія експлуатації й 

обслуговування системи. Крім цих ключових вимог, є ряд загальних технічних вимог для 

будь-якої інформаційної системи, а саме: 

− надійний захист від несанкціонованого доступу доданих і реєстрації дій персоналу; 
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− швидкодія, тобто досить малий час реакції системи (одиниці секунди) при 

введенні, пошуку й обробці інформації; 

− можливість масштабування і розвитку системи; 

− з ручний користувальницький інтерфейс робочих місць; 

− інтеграція з модулями системи передачі даних; 

− можливість конвертації відомостей баз даних, що використовувалися в минулому, 

у нову систему; 

− висока надійність роботи. 

Методика створення управлінських інформаційних систем містить ряд загальних 

положень, що будуть розглянуті далі. Технологія побудови системи «як треба», без 

спроб програмування чинних зараз алгоритмів. Як зазначають Курт Хессиг, професор 

кафедри економіки підприємств та Мартін Арнольд, ліцензіат економіки Цюрихського 

університету (Швейцарія), практика створення систем за моделлю «як є» показала, що 

автоматизація без реінжинірінгу (адаптації до особливостей підприємства) бізнес-

процесів і модернізації і існуючої системи керування не приносить бажаних результатів і 

загалом неефективна. Адже використання в роботі програмних додатків — це не просте 

скорочення паперових документів і рутинних операцій, але і перехідна нові форми 

ведення документообігу, обліку і звітності [3, 4]. 

Проблеми створення на підприємствах управлінських інформаційних систем на 

сучасному етапі є надзвичайно актуальними, що підтверджується їх всебічним оглядом у 

літературних джерелах [3,4,5] з тематики інформаційних систем та інформаційного 

менеджменту, фінансів підприємств, менеджменту, економіки підприємства тощо. 

Прицьомупроблемистворенняабовиборууправлінськихінформаційнихсистемєоб'єктомзац

ікавленнянелишезбокунауковців, але й у підприємців, менеджерів, економістів 

бухгалтерів. 

Класифікації управлінських інформаційних систем ще не є досконалими. Серед них 

у практиці   розробників таких систем використовується тільки класифікація, 

запропонована   І. Карпачовим. У ній системи віднесені до чотирьох класів: локальні, 

фінансово-управлінські, середні інтегровані так крупні інтегровані. Залежно від 

узагальненого типу підприємства, яких за Карпачовим чотири – малі, торговельні і 

дистриб’юторські, середні виробничі підприємства та багатофункціональні холдинги – 

пропонується деяка матриця застосування систем. Така класифікація не позбавлена 

недоліків і значною мірою є надто узагальненою якщо до класифікації систем, такі щодо 

класифікації підприємств. Адже зовсім не обов’язкове використання холдингом великої 

інтегрованої системи. На рівні холдингу необхідне управління дохідністю капіталу, а для 

вирішення завдань оперативного управління окремого структурного підрозділу можуть 

застосовуватися системи, що найкраще підходять саме для цього типу завдань і 

напрямку. 

Часто при прийнятті управлінських рішень менеджери використовують не зовсім 

якісну інформацію, зважаючи на те, що простота отримання інформації вважається 

важливішою, ніж її якість. Особи, які приймають рішення, найчастіше використовують 

інформацію, яка підкріплює позитивні результати, яку неможна заперечити, яка не є 

конфліктною, однак при цьому не враховується ступінь достовірності такої інформації. 

Політика діяльності підприємства та прийняті в ньому методи роботи також можуть 

впливати на достовірність інформації. Але в організаціях, особливо тих, які 

підтримуються правлячою коаліцією або власниками великих пакетів акцій, не може не 

бути політики. Керівники таких організацій завжди будуть зацікавлені в отриманні 

нестандартної інформації та особливо – нових ідей. Проте інформаційні технології не 

можуть замінити основи самої організації. Вони змінюють коло проблем в системі 

прийняття управлінських рішень, і, отже, управлінська робота стає складнішою, 

абстрактною та постійно змінною. Всі зазначені вище недоліки отриманої інформації 

зберігатимуться доти, доки акцент не зміститься з інформаційних технологій у бік 
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створення інформації та знань, які цінні лише для кінцевого результату. Це зауважив 

профессор Мельбурнської школи бізнесу при Мельбурнському університеті та 

генеральний менеджер з питань стратегічних людських ресурсів в компанії Pacific 

Dunlop Ltd. Пол Дейнті: «Для того, щоб мати користь з джерел інформації, кількість яких 

збільшується, менеджерам необхідно розвивати здатність комбінувати широту та 

далекоглядність із здатністю концентрувати увагу на особливо важливих питаннях». 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MS PROJECT 

 

На нашу думку, для аграрних підприємств, доцільно рекомендувати такі  

конкретні програми управління проектами, як TimeLine (TimeLine Inc.) і MS Project 

(Microsoft). Надалі ми можемо розглянути тех-нологію роботи з програмними 

інструментами, що автоматизують. Процес плану-вання й управління проектами, 

розглянемо на прикладі програмного пакета MSProject. 

Перші версії системи управління проектами Project були розроблені компанією 

Microsoft для операційної системи MS DOS. Пізніше з'явилися версії для Windows 3.x - 

MS Project v.3 і v.4., MS Project 98, MS Project 2000, Microsoft EPM. Необхідно 

відзначити, що ПЗ MS Project безпосередньо не входить до складупрограмного пакета 

MS Office і розповсюджується у вигляді окремого продукту.Однак воно є членом 

сімейства MS Office, тобто його інтерфейс і основні концепціїроботи тісно погоджені із 

принципами й ідеологією, закладеними в основу іншихофісних продуктів, таких як MS 

Word, MS Excel і т.д. Безсумнівною перевагою MSProject є й те, що в ньому широко 

використовуються можливості операційного се-редовища MS Windows по організації 

спільної роботи декількох користувачів у ра-мках обчислювальної мережі.  

Microsoft EPM (Microsoft Office Enterprise Project Management) є рішен-ням для 

корпоративного управління проектами й орієнтовано на організації, у яких ве-деться 

велика кількість проектів, необхідна координація проектної діяльності, що ве-деться, 

подання цілісної картини управління портфелями проектів, централізованеуправління 

проектами й ресурсами, а також звітність по проектах і ресурсам для керів-ництва 

компанії. 

MS EPM надає можливості планування й відстеження ходу виконання 

робіт,спільної роботи й швидкого доступу до проектної інформації і поєднує наступні 

про-дукти і технології:  

http://koi.cfin.ru/finanalysis%20/quant_risk.shtml
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Microsoft Office Project Професійний випуск 2018 - настільна система для 

планування й управління проектами, використовувана в сполученні з Microsoft Office 

Project Server 2003 і Microsoft Office Project Web Access. 

Microsoft Office Project Web Access — технологія, що надає користувачам 

доступ до даних по проектах і ресурсам, що зберігаються на сервері Project Server, а та-

кож дозволяє формувати різноманітну звітність по проектах. 

Microsoft Office Project Server 2018 - забезпечує підтримку функцій 

управліннякорпоративними проектами й ресурсами, а також можливості спільної роботи.           

Для реалізації всіх можливостей управління проектами і ресурсами компанії по-трібно 

використати SQL Server 2000 як сервер бази даних Project Server 2018. Можливості 

MS EPM. 

  Project Professional 2018 реалізує наступні можливості: 

1. планування й відстеження проектів, автоматичні правила оновлення проек-тів, аналіз 

бюджету проектів; 

2. доступ до даних: настроювання зручних уявлень даних, групування, сорту-вання, 

графічні індикатори, що сигналізують про проблеми й відхилення відплану, PERT-

аналіз; 

3. аналіз проектів: аналіз за методикою освоєного обсягу, календарі задач, матеріальні й 

трудові ресурси, крос-проектний розрахунок критичного шляху; розрахунок даних по 

формулах, користувальницькі поля й коди, контрольдоступності ресурсів, приоритизація 

проектів і задач; 

4. управління ресурсами: спільний пул корпоративних ресурсів, майстер заміни ресурсів, 

табелі звітності ресурсів за трудовими витратами, підбор спів-робітників у проекти по 

навичках; 

5. управління документами проектів: інтеграція з Windows SharePoint Services(WSS) 2018 

- система документообігу. Контроль версій документів, правдоступу, управління 

ризиками, портали. 

Сильні сторони Microsoft EPM: 

1. доступність інформації: Microsoft EPM дозволяє діставати відомості пропортфель 

проектів у масштабі цілої організації для більш ефективного аналізу йоптимізації 

процесу прийняття рішень; 

2. управління виробничим процесом: Microsoft EPM дозволяє більш ефективнокерувати 

виробничим процесом і оптимізувати керування ресурсами в ма-сштабі підприємства для 

скорочення витрат, підвищення якості й скоро-чення часу виробництва; 

3. спільна робота: Microsoft EPM дозволяє координувати спільне використання даних, 

даючи членам груп можливості по участі в проектах, створенню звітів про хід виконання 

задач і спільної роботи над проектами; 

4. гнучкість настроювання системи: архітектура Microsoft EPM забезпечує гнучкість і 

підвищену безпеку для настроювання розв'язання відповідно до конкретних бізнес 

процесів, обміну даними з іншими системами й масштабування системи в міру зростання 

підприємства; 

5. адміністрування: Microsoft EPM надає різноманітні можливості для адміністрування 

прав доступу, звітності й інших настроювань системи. 

Обмеження: 

1. обмежені можливості управління ризиками; 

2. відсутність деяких можливостей управління бюджетами; 

3. відсутність підтримки вертикальних галузевих рішень; 

4. недостатність можливостей планування «зверху-униз». 
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ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вибір системи для автоматизації керування аграрним виробництвом, на нашу 

думку, доцільно здійснювати з врахуванням таких факторів:  

1. для керування різними типами виробничих циклів застосовуються різні 

методики. А для виробничих процесів, які знаходяться на "стиках" циклів, - різноманітні 

сполучення цих методик; 

2. виробничі процеси не прив'язані до певних типів продукції;  

3. у рамках одного підприємства іноді "співіснують" різні типи виробничих 

процесів;  

4. всі АСУП розрізняються по наборі управлінських методик і рівню їхньої 

підтримки. І приналежність системи до класу MRPII або класу систем для календарно-

мережного планування нічого не говорить про її потужність і гнучкість. 

Вибір ускладнюється ще й тим, що про можливість застосування тих самих 

методик керування існують цілком полярні думки. Крім явних прорахунків при виборі 

системи, на ефективність АСУП впливає й дисципліна користувачів, до чого деякі 

організації опиняються не готові. Якщо на підприємстві відсутні точні й актуальні дані 

про складські запаси, структуру виробів, що випускаються, графіки роботи обладнання й 

т.д., то АСУП взагалі може тільки погіршити ситуацію.  

Тому при виборі системи недостатньо зіставити методики, які в ній використані, з 

тими, що потрібні для вашого типу виробництва. Важливо ще оцінити готовність 

підприємства (інформаційну, організаційну, технічну й т.д.) їх застосовувати. А для 

цього потрібно чітко уявляти, які процеси відбуваються "у глибині" АСУП, яка 

інформація буде потрібною для її роботи, і яку інформацію керівник може отримати "на 

виході" системи. 

Для планування ресурсів аграрного підприємств пропонуємо використовувати 

підхід, що отримав назву MRPII (Manufacturing Resources Planning) - планування 

виробничих ресурсів. Розвиток комп'ютерної техніки надав можливість об'єднати їх у 

динамічну систему із зворотним зв'язком, що дозволяє здійснювати моделювання 

виробничого процесу (what if - "що буде, якщо...") для оптимального розподілу ресурсів.  

Ядром системи є методика планування потреб у матеріалах MRP (Material 

Requirements Planning). Вона з'явилася ще в 70-х роках, коли виробники усвідомили 

важливість розмежування попиту на залежний (на сировину й інші комплектуючі, які 

використаються для виробництва кінцевого продукту) і незалежний (на готову 

продукцію й деякі деталі й матеріали, застосовувані у виробництві). Незалежний попит 

досить стійкий (з урахуванням сезонних коливань), а залежний, навпроти, виникає в 

строго визначені моменти часу (потрібно щось зробити - є попит на комплектуючі, немає 

виробництва - немає попиту). Тому для керування запасами почали застосовувати два 

різних підходи.  

Відправною точкою в плануванні є бізнес-план підприємства, розроблений на 

тривалий термін, а кінцевою - виробничий графік закупівель, поставок і завантаження 
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ресурсів з точністю до тижнів і днів, рідше -і годин і хвилин. Система планування MRP 

II являє собою процес "перетворення" бізнес-плану у виробничий графік.  

MRP II є джерелом інформації практично для всіх підрозділів підприємства. Але 

й, відповідно, для ефективної роботи системи потрібна свіжа й достовірна інформація.  

Сукупне планування (aggregate planning). Оцінка прогнозу очікуваного попиту й 

планування рівнів випуску продукції, завантаження людей і обладнання, запасів готової 

продукції, виробничих витрат. Планування проводиться в сукупних без розбивки за 

номенклатурою. План складається на рік з розбивкою по місяцях.  

Розробка контрольного графіка. Ділення плану виробництва за номенклатурою 

продукції. Оцінка попиту й планування термінів і рівня випуску конкретних видів 

продукції.  

Попереднє планування виробничих потужностей (RCCP - Rough-Cut Capacity 

Planning). Перевірка можливості виконання контрольного графіка на основі аналізу 

можливостей виробництва, трудових ресурсів, збуту й постачання. Розробка 

контрольного графіка виробництва (у вітчизняній термінології відомо як об'ємно-

календарне планування). Планування обсягів і строків виробництва з урахуванням 

необхідного обсягу, строків поставок і рівня наявних запасів готової продукції (якщо 

вона є на складі, то для її реалізації виробництво не буде потрібно.)  

Статистичні методи керування запасами (іноді використовується термін Statistic 

Inventory Control - SIC). Формування графіка виробництва готової продукції й 

постачань матеріалів незалежного попиту, ґрунтуючись на його статистичному аналізі, 

інформації про поточні запаси й плановані поставки. Ураховуються сезонні коливання 

попиту й характеристики виробів: строк придатності, ціни, строки поставок, група 

обліку. Використовуються різні моделі планування для різних типів продукції 

(матеріалів). Процес планування - безперервний.  

Планування потреби в матеріалах (MRP - Material Requirements Planning). 

Оцінка можливості виконання контрольного графіка виробництва на основі наявних 

матеріалів. Планування поставок виробничих матеріалів залежного попиту починається 

із створення календарного графіка виготовлення виробу, що перетвориться в графік 

потреб у сировині, деталях і складальних вузлах. Відповідає на три питання: що 

потрібно, скільки потрібно й коли це буде потрібно  

Планування потреби у виробничих потужностях (CRP - Capacity Requirements 

Planning). Оцінка можливості виконання контрольного графіка виробництва на основі 

детального аналізу графіка виробничого процесу виходячи з наявних ресурсів 

(обладнання, люди, складські площі й т.д.).  

Документ "MRP II Standard System" розроблений Американським товариством по 

контролю за виробництвом і запасами (American Production and Inventory Control Society 

- і APICS) і містить опис 16 груп функцій, які повинна підтримувати АСУП. Рівень 

підтримки ділиться на обов'язковий і необов'язковий (опціональний).  

Функціональність системи MRP II розроблялася виходячи з потреб складального 

виробництва. Оскільки діапазон підприємств із переривчастим виробничим циклом дуже 

широкий, то для деяких категорій інформація, що надає "повноважна" MRP II-система, є 

надлишковою. Тому на ринку існують АСУП, розраховані на різні інформаційні 

потреби.  

Існують такі спеціалізовані рішення:  

 системи керування даними про продукцію (Product Data Management - PDM) 

дозволяють структурувати, модифікувати й контролювати проектні дані, креслення й 

документи. Зберігають інформацію про конфігурацію виробленої продукції, її складі й 

технологічних маршрутах. PDM-системи надають відомості, необхідні для коректної 

роботи MRP- і CRP-процесів;  

 системи керування даними про комплектуючі і постачальників (Component and 

Supplier Management - CSM) призначені для керування інформацією про деталі й 
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джерела їхньої поставки. Використовуються в великих проектних, конструкторських, 

ремонтно-експлуатаційних і виробничих підприємствах. CSMсистеми слугують 

джерелом даних для PDM-систем і для MRP- і SIC-процесів.  

У тих випадках, коли потрібна інформація, яку система для планування ресурсів 

просто не може надати, системи MRP II інтегруються із системами керування 

виробництвом (Manufacturing Execution System - MES, або у вітчизняній термінології - 

АСУТП), що дозволяють відслідковувати в реальному масштабі часу рівень 

завантаження обладнання, всі переміщення матеріалів, деталей і вузлів, а також 

контролювати їхню якість. 

 

Список використаних джерел 

1. Новак В. О., Матвєєв В. В., Бондар В. П. Карпенко М. О. Інформаційні системи в 

менеджменті. Підручник. – К.: Каравела, 2014.-536 с. 
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8. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

 

Насибова Р.Л. 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. професора Янишин Я.С. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОЧІКУВАННЯ ОТГ ВІД РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Реформа децентралізації, або, як її ще називають, “об’єднання громад”, продовжує 

набирати обертів. Вона є однією з найуспішніших реформ уряду. 

Але виникає питання — що буде далі? Ряд питань щодо існування ОТГ 

залишаються закритими в майбутньому: чи буде “об’єднання” ОТГ, яким чином 

проходитимуть вибори, що робитимуть слабші громади, якою буде позиція держави тощо. 

Реформа децентралізації демонструє легко вимірювані успіхи. Місцеві бюджети 

зросли на 123,4 млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 до 192 млрд грн в 2017 році. 

Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України постійно зростає і на 

кінець 2017 року склала 51,2 % (у 2015 році — 45,6%). До складу цих ОТГ увійшли 3399 

місцевих рад, в яких проживають 6,4 млн осіб. Наразі в Україні нараховується 705 ОТГ. 

Однак, існує нерівномірність утворення ОТГ — якщо в одних областях кількість сягає за 

сорок, то в інших коливається на рівні десяти. 

Виникає запитання щодо кількості ОТГ, яка різниться на різних джерелах. Це 

пояснюється досить просто — процес створення ОТГ є багатоетапним, вибори — 

останній етап. 

Згідно Закону “Про добровільне об’єднання територіальних громад” виділяються 

наступні етапи створення ОТГ: 

 ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад; 

 підготовка проектів рішень та рішень щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад та схвалення їх місцевими радами; 

 подача рішень облдержадміністрації для надання висновку; 

 прийняття рішення про добровільне об’єднання територіальних громад; 

 призначення перших виборів депутатів та голови ОТГ; 

 проведення виборів; 

 реорганізація органів місцевого самоврядування. 

Об’єднана громада вважається утвореною з дня набрання чинності рішеннями всіх 

рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, або з 

моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання 

територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких 

рішень висновку облдержадміністрації. 

Тож, по суті ОТГ утворюється не після проведення виборів, а після прийняття 

рішення усіма громадами про об’єднання. 

Тепер давайте розглянемо ситуацію з виборами. 

Вибори в ОТГ проходять згідно Закону “Про місцеві вибори” та Постанови ЦВК 

від 12 лютого 2016 року №32 “Про Порядок призначення перших виборів депутатів 

сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних 

сільських, селищних, міських голів”, яка змінила попередню Постанову ЦВК від 7 

вересня 2015 року №231. 

ЦВК призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня 

виборів, а виборчий процес таких виборів розпочинається за п’ятдесят днів до дня 

перших місцевих виборів. 

http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=41966
http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=41974&what=0
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ЦВК призначає вибори (увага) за наявності бюджетних коштів двічі на рік — на 

останню неділю квітня та останню неділю жовтня. У разі наявності коштів вибори 

можуть бути призначені на будь-яку неділю грудня, крім останньої. 

Закон “Про місцеві вибори” встановлює, що депутати місцевої ради та голова ради 

(староста) обираються на перших місцевих виборах на строк до обрання на чергових 

виборах депутатів та голови ради. 

А чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в 

останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів, старост, обраних на 

попередніх чергових місцевих виборах. А це 2020 рік. 

Таким чином, всі ОТГ, навіть утворені у 2018-2019 роках, повинні провести чергові 

вибори у 2020 році. 

Така ситуація підведення усіх під єдині строки є логічною не лише з державної, але 

й з партійної позиції. Для держави постійні вибори є “головним болем”, що змушує весь 

час приділяти час даному процесу. 

Схожа ситуація і в політичних партій. Концентрація ресурсів для одночасної 

великої виборчої кампанії є ефективнішою, ніж постійні невеликі вибори. Побіжним є 

можливість гарно зіграти раз на п’ять років, а не залежати від тимчасових політичних 

симпатій. 

Сюди ж можливо підтягнути сильного партійного лідера — президента, який має 

бути обраний в 2019 році. Він зможе одночасно провести агітацію на всю країну, а не 

роз’їжджати по хуторам. Ефективність використання партійних коштів зростає. 

З часу початку децентралізації було проведено 11 перших виборів у ОТГ: 25 

жовтня 2015 року, 27 березня 2016 року, 24 квітня 2016 року, 31 липня 2016 року, 28 

серпня 2016 року, 11 грудня 2016 року, 18 грудня 2016 року, 30 квітня 2017 року, 29 

жовтня 2017 року, 24 грудня 2017 року, 29 квітня 2018 року. 

Згідно методики, наступні вибори чекатимемо у жовтні 2018, квітні та жовтні 2019, 

квітні 2020. Потім — чергові для всіх вибори жовтня 2020 року. 

Кінцевою датою децентралізації значиться 2021 рік. Якщо орієнтуватися на 

виборче законодавство, то чергові вибори у жовтні 2020 року мають стати своєрідним 

завершенням об’єднання громад. 

“Останні” об’єднані громади почнуть функціонувати у 2021 році. Дана схема 

здається на сьогодні найбільш вірогідною. Окремі громади можуть не потрапити у 

графік, але це не змінить загальної ситуації. 

Фактором, що вплине об’єднання громад будуть президентські та парламентські 

вибори 2019 року. Від розстановки сил та позицій залежатиме наявність “кредиту 

довіри” та можливості жорстко діяти на регіональному рівні. 

Необхідно відмітити такий цікавий інструмент, як співробітництво територіальних 

громад. Через початок процесу децентралізації він відійшов на другий план, хоча 

потенціал співробітництва буде розкрито в майбутньому. 

Передбачаються наступні форми співробітництва: делегування виконання окремих 

завдань; реалізація спільних проектів; спільне фінансування (утримання) підприємств, 

установ та організацій комунальної форми власності; утворення спільних комунальних 

підприємств, установ та організацій; утворення спільного органу управління. 

У разі наступного об’єднання ОТГ співробітництво може стати одним з механізмів 

інтеграції громад між собою. 

Таким чином, підводимо до думки, що проблеми у існуванні ОТГ залишаються. І 

проблема фінансової самостійності залишається актуальною. 

Створені ОТГ після 2020 року шукатимуть нові формати існування в умовах нового 

адміністративно-територіального поділу. Неспроможні громади також шукатимуть вихід 

з ситуації. 

На нові об’єднані громади впливатимуть два головні чинники: фінансова 

спроможність громади самостійно розвиватися та покривати власні соціальні видатки; та 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595-19


223 
 

 

зміна кількості населення громад (фактично — темпи зменшення населення, особливо 

для сільських громад). 

З’являться варіанти, коли громада матиме достатню кількість фінансових ресурсів, 

але швидке зменшення населення. 

 

Список використаних джерел 

1. Відсутність ринку землі знижує ВВП України на 1% — ЄБРР [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/12/649603/. 

2. Наталія Гузенко. Земуповноважений. Як Роман Лещенко захищатиме аграріїв, 

представляючи позицію президента Джерело: Agravery.com [Електронний ресурс] / 

Наталія Гузенко. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 

https://agravery.com/uk/posts/show/zemupovnovazenij-ak-roman-lesenko-zahisatime-agrariiv-

predstavlauci-poziciu-prezidenta. 

3. Ринок землі буде ОТГ-центричним [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до 

ресурсу: https://decentralization.gov.ua/news/11644. 

 

Уляк К. Р. 

 науковий керівник: к.е.н. доц. Агрес О. Г. 

 Львівський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Правове забезпечення функціонування фінансового механізму включає: закони 

України, постанови Верховної Ради, укази Президента, накази, листи міністерств, 

відомств, статут юридичної особи – суб’єкта господарювання. Нормативне забезпечення 

дії фінансового механізму включає: інструкції, нормативи, норми, методичні вказівки, 

іншу нормативну документацію. До інформаційного забезпечення функціонування 

фінансового механізму відносять: дані фінансової і статистичної звітності діяльності 

підприємств, дані одноразових обстежень. Система управління фінансами підприємств 

призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою 

оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності. Значення управління 

фінансами підприємств полягає у такій організації роботи фінансових служб, яка дає 

змогу залучати додаткові фінансові ресурси на найвигідніших умовах, інвестувати їх з 

найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на фінансовому ринку. Ефективний 

механізм фінансового менеджменту дає змогу в повному обсязі реалізувати поставлені 

перед ним цілі і завдання, сприяє результативному здійсненню функцій фінансового 

управління підприємством. 

Процес управління фінансами формується на використанні механізмів фінансового 

менеджменту, основою якого є нормативно-правове забезпечення управлінських рішень. 

Через розробку системи законів та нормативних актів держава проводить фінансову 

політику і здійснює регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств 

економічними методами. Правові основи фінансового менеджменту окремих суб'єктів 

господарювання базуються на конституційних нормах. Конституція України являється 

важливим джерелом фінансового права і віддзеркаленя правового простору, в здійсненні 

розвитку підприємництва. Конституцією України закріплюється право громадян на 

втілення будь-якого виду підприємницької діяльності, яка не є заборонена законом. В 

той ж час держава гарантує розвиток конкуренції в підприємницькій діяльності, 

здійснює антимонопольне, кредитне, бюджетне та податкове регулювання, захищає 

права споживачів, контролює безпеку  і  якість продукції і усіх видів робіт та послуг, 

сприяє діяльності громадських організацій. 

https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/12/649603/
https://agravery.com/uk/posts/show/zemupovnovazenij-ak-roman-lesenko-zahisatime-agrariiv-predstavlauci-poziciu-prezidenta
https://agravery.com/uk/posts/show/zemupovnovazenij-ak-roman-lesenko-zahisatime-agrariiv-predstavlauci-poziciu-prezidenta
https://decentralization.gov.ua/news/11644
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Конституція України розробляє правовий простір для розвитку вільного 

підприємництва і водночас створює передумови для використання фінансового 

менеджменту як системи управління фінансами суб'єктів господарювання. 

 Варто взяти до уваги недосконалість і нестабільність податкового законодавства, 

достатній податковий тиск на підприємців, отже із цього випливає неспроможність 

формування власних фінансових ресурсів підприємств, спроможних для розширення і  

відтворення їх виробничих фондів. Навіть маючи високий рівень доступу до інформації, 

доволі проблематично являється прослідковування за всіма змінами у податковому 

законодавстві і сприймати їх належним чином. 

У результаті високого податкового тиску вимиваються власні оборотні кошти, 

погіршується фінансовий стан підприємств, збільшується обсяг кредиторської та 

дебіторської заборгованості, що може призвести до їх банкрутства, якщо не вжити 

антикризових заходів Отож, перебудова податкової системи являється однією з проблем 

яку необхідно вирішити щодо  удосконалення правової бази фінансового менеджменту.  

У вирішення цього питання допоможе удосконалення податкового кодексу, в якому були 

б виправлені недоліки чинного податкового законодавства, зменшення податкового 

тиску на суб'єктів підприємництва, врегулювання кількості податків. Задіяти 

стимулюючу функцію податків через систему пільг. Внаслідок цього утворяться правові 

передумови для проведення на підприємствах ефективної податкової політики, 

направленої на збільшення фінансових ресурсів. Неабияким поштовхом в удосконаленні 

правового забезпечення фінансового менеджменту є проведена систематизація 

законодавства про підприємництво. В якій необхідно взяти до уваги значно покращену 

стабілізацію, що сприяє активізації ролі фінансових менеджерів в управлінні 

фінансовими процесами на підприємствах. 

Отже, переформування національного законодавства безпосередньо пов'язане з 

вирішенням проблем організації фінансової діяльності підприємств, забезпеченням їх 

стійкості шляхом створення передумов для ефективного застосування концепцій 

фінансового менеджменту при управлінні фінансовими процесами. Одним із головних 

напрямків подальшого удосконалення законодавчої бази фінансового менеджменту є 

приведення вимог ринкової економіки, ліквідація неоднозначності та суперечливості в 

деяких законодавчих актах, забезпечення ясності та простоти їх розуміння. Процес 

систематизації законодавства про підприємництво має розроблятись на основі 

ретельного пізнання соціально-економічної явища та послідовності розвитку 

підприємництва, а також на підгрунтях єдиного розуміння стратегії державної політики 

розвитку підприємництва й ринкового реформування господарського механізму. Саме 

такий підхід до формування законодавчої бази підприємницької діяльності сприятиме 

підвищенню ролі фінансових менеджерів в управлінні фінансовими процесами суб'єктів 

господарювання. 

Внаслідок удосконалення системи управління фінансами на підприємстві, менеджмент 

компанії має отримати більше можливостей щодо прийняття бізнес-рішень, звітність 

компанії має стати прозорішою для інвесторів та акціонерів, що дасть змогу підвищити 

оперативність роботи та інвестиційну привабливість компанії. 

 

Николайчук О. 

Науковий керівник : к.ек.н. доц. Михалюк Н.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Для того, щоб система управління персоналом ефективно функціонувала потрібно 

мати своєчасно та в достатній кількості необхідні ресурси. Ресурсне забезпечення 
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управління персоналом представлене нормативно-правовою та інформаційною базою, 

науково-методичним, кадровим, матеріально-технічним і фінансовим забезпеченням. 

Специфічною особливістю управління персоналом порівняно з іншими 

функціональними видами менеджменту є те, що робота з людьми, пов’язана з 

працевлаштуванням, переведенням чи звільненням з роботи, організацією оплати праці, 

підготовкою та підвищенням кваліфікації, регулюванням робочого часу, створенням 

сприятливих умов праці, оцінюванням персоналу, вимагає чіткої регламентації прав і 

обов’язків усіх учасників трудових відносин. Це досягається шляхом прийняття 

відповідних законодавчих актів державними органами влади та розроблення 

нормативно-правових і науково-методичних документів (правил, положень, норм, 

інструкцій, рекомендацій, характеристик тощо). 

Невід'ємне право громадянина України на працю гарантує основний закон. 

Конституція України проголошує працю вільною (ст. 43). Кожен має право самостійно 

розпоряджатись своїми здібностями, обирати вид трудової діяльності та професію, яка 

подобається; отримувати за свою працю заробітну плату не нижче встановленого 

законодавством мінімального розміру; працювати в належних, безпечних і здорових 

умовах праці. Згідно з Конституцією України кожна людина має право на вільний 

розвиток своєї особистості (ст. 23). 

Трудове законодавство України включає такі основні закони: 
Кодекс законів про працю (КЗпП) України  визначає правові засади і гарантії 

здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до 

продуктивної і творчої праці. КЗпП України містить такі розділи: загальні положення; 

колективний договір; трудовий договір; забезпечення зайнятості вивільнених 

працівників;  

робочий час; час відпочинку; нормування праці; оплата праці; гарантії і 

компенсації; гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за 

шкоду, заподіяну підприємству; трудова дисципліна; охорона праці; праця жінок; праця 

молоді; пільги для працівників, які обєднують роботу з навчанням;  

індивідуальні трудові спори; професійні спілки, участь працівників в управлінні 

підприємствами; трудовий колектив; державне соціальне страхування; нагляд і контроль 

за додержанням законодавства про працю. 

Закон України “Про зайнятість населення” – визначає правові, економічні та 

організаційні основи зайнятості населення і його захисту від безробіття, а також 

соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю. 

Закон України “Про колективні договори і угоди” – визначає правові засади 

розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння 

регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і 

власників. 

Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)" – визначає правові та організаційні засади функціонування системи заходів 

щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), він спрямований на 

здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання 

колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними. 

Закон України “Про оплату праці” – визначає економічні, правові та організаційні 

засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі 

трудового договору з підприємствами усіх форм власності та господарювання, а також з 

окремими громадянами; сфери державного й договірного регулювання оплати праці; він 

спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функції заробітної плати. 

Закон України “Про охорону праці” – визначає основні положення щодо 

реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров’я в процесі 

трудової діяльності; регулює за участю відповідних державних органів відносини між 
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власником підприємства і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. 

Закон України “Про пенсійне забезпечення” – гарантує всім непрацездатним 

громадянам України право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів 

споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій. Закон спрямований на те, 

щоб повніше враховувалась суспільно-корисна праця як джерело зростання добробуту 

народу і кожної людини, встановлює єдність умов і норм пенсійного забезпечення 

працівників. 

До нормативно-правової бази управління персоналом слід також 

віднести Класифікатор професій ДК 003-95, затверджений Державним комітетом 

стандартизації, метрології та сертифікації України. Даний документ стандартизує назви 

категорій персоналу, професій та посад. Класифікатор професій використовується для 

вирішення таких завдань: 

розрахунків чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів за 

професійними угрупуваннями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби 

в кадрах; 

систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками; 

аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а також розробки 

відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, 

перепідготовки кадрів, що вивільняються тощо; 

підготовки статистичних даних для періодичних оглядів зі статистики праці, що 

розробляються Міжнародною організацією праці; 

вирішення питань контролю і аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору 

та працевлаштування трудящих.  

Законодавці, вищі державні службовці, керівники. Розділ вміщує професії, 

пов’язані з визначенням та формуванням державної політики, законодавчим 

регулюванням і вищим державним управлінням і правосуддям та прокурорським 

наглядом і керівництвом об’єднанням підприємств, підприємствами, установами, 

організаціями та їхніми підрозділами. 

Професіонали. Розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань в 

галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, методичних чи 

гуманітарних наук. До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника 

кваліфікації за дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра, 

дипломом про присудження вченого ступеня кандидата та доктора наук, атестатом про 

затвердження вченого звання старшого наукового співробітника, доцента, професора. 

Фахівці. Розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях 

природознавчих технічних чи гуманітарних наук. До цього розділу належать професії, 

яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом молодого 

спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку, спеціаліста 

(на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування). 

Технічні службовці. Розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні 

для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення обчислень. 

Професійні завдання пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, роботою на 

друкарських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних чи обслуговуванням 

клієнтів. До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої 

та професійної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на 

виробництві. 
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Стопець О.В. 

Науковий керівник:  Томашівська М.В.  

Вишнянський аграрний коледж  

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 

Внутрішнє нормативно-правове забезпечення внутрішнього середовища 

підприємства полягає у формуванні та організації документів (форми, договори, 

положення тощо), які діють на рівні структурних підрозділів підприємства та регулюють 

їх діяльність. Ці документи самостійно розробляються та затверджуються керівництвом 

підприємства, враховуючи при цьому індивідуальні особливості кожного 

господарюючого суб’єкта. 

Для внутрішнього нормативно-правового забезпечення підрозділів підприємства 

нами  запропоновані та розглянуті такі документи: договір між підрозділами та 

керівництвом підприємства; положення про нормування матеріальних та трудових 

ресурсів підрозділів; положення про службу внутрішнього контролю; положення про 

внутрішню матеріальну відповідальність підрозділів; інші види нормативно-правового 

забезпечення підрозділів. 

Рис. 1. Основні напрями розвитку нормативно-правового забезпечення 

внутрішнього середовища   підприємства 
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Зовнішнє нормативно-правове забезпечення внутрішнього середовища 

підприємства, на відмінну від внутрішнього, розглядається на рівні держави і є 

загальноприйнятим. Необхідність покращення такого нормативно-правового 

забезпечення зумовлена недосконалістю законодавчої бази, неефективністю податкової 

системи, відсутністю ефективного державного регулювання, недосконалістю фінансово-

кредитної системи, необґрунтованою політикою зовнішньоекономічної діяльності тощо. 

На рис. 1 наведені основні напрями зовнішнього нормативно-правового 

забезпечення внутрішнього середовища  підприємства, а саме: удосконалення 

податкової, законодавчої систем, державної підтримки господарюючих суб’єктів, 

фінансово-кредитного забезпечення, цінової, зовнішньоекономічної політики. 

Якщо внутрішнє нормативно-правового забезпечення несе прямий вплив на 

функціонування внутрішнього середовища підприємства, то зовнішнє може нести як 

прямий, так і опосередкований вплив. Прямий вплив характерний для суб’єктів з 

децентралізованою або змішаною організаційною формою функціонування 

внутрішнього середовища. Опосередкований вплив нормативно-правового забезпечення 

характерний для підприємств з централізовано або частково децентралізовано 

організаційною формою функціонування внутрішнього середовища (підрозділи мають 

обмежену самостійність у своїй діяльності). Будь-які нормативно-правові зміни, що 

відбуваються на державному рівні, певним чином впливають на господарську діяльність 

підприємства, які згодом доводять отриману інформацію до своїх внутрішніх 

підрозділів, якщо вона стосуються їх діяльності. 

Важливим напрямом покращення нормативно-правового забезпечення 

внутрішнього середовища підприємств є удосконалення податкової системи. Надмірне 

податкове навантаження негативно впливає на діяльність суб’єктів господарювання. 

Проте не слід забувати, що саме податкові надходження та збори є одним з основних 

джерел поповнення державного бюджету країни. Тому, податкова політика повинна бути 

спрямована на фінансове забезпечення держави та стимулювання суб’єктів 

господарювання до отримання високих результатів своєї діяльності.  

Таким чином, дослідження нормативно-правового забезпечення внутріш-нього 

середовища підприємства дало можливість довести його важливість та об’єктивну 

необхідність в процесі підвищення ефективності функціонування цього механізму та 

підприємства загалом. 
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9. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА. 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
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ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ЛІДЕРСТВА ТА КЕРІВНИЦТВА 

 

Лідерство розглядається в енциклопедичній літературі як соціально-психологічний 

феномен, відносини домінування і підпорядкування в соціальній групі. Дане 

психологічне явище визначається об'єктивними і суб'єктивними факторами. До 

об'єктивних чинників лідерства належать: цілі і завдання групи, поточні умови її 

життєдіяльності. До суб'єктивних - індивідуально-типологічні особливості членів групи і 

її лідера, динаміка міжособистісних відносин в групі, ситуативно виникають тактичні 

завдання групи, обумовлені динамікою міжособистісних відносин, організаторські 

здібності лідера.  

Лідерство в групі визначається соціальною роллю, прийнятою лідером – роллю 

професіонала або соціально-емоційного авторитету, здатного вирішувати внутрішньо 

групові конфлікти. Ефективне лідерство пов'язане з поєднанням в одній особі обох вище 

вказаних ролей. Специфічні групові особливості пред'являють ряд вимог до лідерства в 

даній групі. У ситуації вибору стилю лідерства, орієнтованого на групову задачу або на 

членів групи, краще - орієнтація на групову задачу.  

Лідерство і керівництво розглядаються в соціальній психології як групові процеси, 

пов'язані з соціальною владою в групі. У загальних теоріях лідерства, під лідером і 

керівником розуміється людина, що продукує провідний вплив на групу: лідер – в 

системі неформальних відносин, керівник – в системі формальних відносин.  

У соціально-психологічному сенсі лідерство і керівництво – це механізми групової 

інтеграції, що об'єднують дії групи навколо індивіда, що виконує функцію лідера або 

керівника. Феномени лідерства та керівництва близькі за своєю психологічної сутності, 

але вони не збігаються повністю, оскільки керівник найчастіше орієнтується на завдання 

спільної діяльності, а лідер – на групові інтереси. Виділяють два аспекти влади – 

формальний і психологічний – в залежності від орієнтації лідерів і керівників.  

Формальний, або інструментальний аспект влади, пов'язаний з правовими 

повноваженнями керівника, а психологічний визначається особистісними можливостями 

керівника впливати на членів групи.  

 Розглянемо основні відмінності між лідером і керівником:  

1) лідер регулює міжособистісні відносини, а керівник – формальні. Лідер 

пов'язаний тільки з внутрішньо-груповими відносинами, керівник же зобов'язаний 

забезпечити певний рівень відносин своєї групи в мікроструктурі організації;  

2)  лідер є представником своєї групи, її членом, організатором. Він виступає як 

елемент мікросередовища, в той час як керівник входить в макросередовище, 

представляючи групу на більш високому рівні соціальних відносин;  

3)  лідерство є стихійним процесом на відміну від керівництва. Керівництво 

виступає як явище більш стабільне, ніж лідерство;  

4) керівник в процесі впливу на підлеглих має значно більше санкцій, ніж лідер, він 

може використовувати формальні і неформальні санкції. Лідер має можливість 

використовувати тільки неформальні санкції;  

5) різниця між лідером і керівником пов'язана з процесом прийняття рішень. Для їх 

реалізації керівник використовує великий обсяг інформації, як зовнішньої, так і 
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внутрішньої. Лідер володіє тільки тією інформацією, яка існує в рамках даної 

групи. Лідер завжди авторитетний, в іншому випадку він не буде лідером. 

Керівник же може мати авторитет, а може і не мати його зовсім. Прийняття 

рішень лідером здійснюється безпосередньо, а керівником – опосередковано. 

Зазначимо ще й  такий цікавий момент, якщо людина не прагне стати лідером, вона 

ніколи ним не стане, якщо оточуючі не сприймуть її як лідера. А от у керівництві справа 

йде зовсім інакше. Він нерідко призначається на свою посаду незалежно від того, 

сприймають його підлеглі відповідним цій ролі чи ні [1]. 

Отож, сфера діяльності керівника ширша, оскільки у лідера вона обмежується 

рамками даної групи. Деякі соціально-психологічні аспекти впливу справедливі як для 

лідерства, так і для керівництва. У деяких джерелах феномени керівництва та лідерства 

розглядаються як ідентичні. Так, Д. Маєрс вважає, що лідерство – це процес, за 

допомогою якого певні члени групи мотивують і лідер веде за собою групу. При цьому 

лідер може бути офіційно призначений або обраний, але може бути і висунутий в 

процесі групових взаємодій. 
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ЧАС  –  ОСНОВНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РЕСУРС  МЕНЕДЖЕРА 

Професія менеджера вимагає знання, уміння і навички в сфері організації власної 

та професійної роботи. Навряд чи можна очікувати успіхів в управлінській діяльності від 

людини, яка не може раціонально розподілити робочий час і ефективно спланувати свою 

роботу. 

Керування часом або тайм-менеджмент - сукупність методик оптимальної 

організації часу для виконання поточних задач, проектів та календарних подій [1]. Саме 

тому кожний керівник, який прагне підвищити ефективність своєї праці, повинен знати, 

що керування часом вимагає насамперед аналізу його витрат. Практично в будь-якій 

компанії кожна посадова особа стикається з реальністю непродуктивних витрат свого 

часу. Будь-який менеджер, незалежно від посади, час від часу змушений витрачати 

багато часу на діяльність, яка не робить якісного внеску в діяльність організації. Іншими 

словами, багато часу витрачається марно. 

Впровадження інструментів тайм-менеджменту дозволяє менеджерам різних 

управлінських ланок покращити процес планування, зменшити кількість проблем та 

підвищити швидкість вирішення різних організаційних питань, вміло розкласти справи 

по пріоритетності, виокремивши важливі й термінові, підвищити ефективність 

проведення нарад різних видів, а також скоротити час, пов’язаний з документообігом. 

Найбільш популярні методи управління часом в європейській практиці є: 

1. Принцип Парето (20:80). 

2. Матриця Ейзенхауера. 

3. Метод АБВ-аналіз. 

4. Метод «Салямі». 

5. Метод «Швейцарський сир». 

6. Піраміда Франкліна. 

https://bgscience.ru/journals/lim/
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Отже, впровадження європейських методик управління власного і робочого часу 

допоможе українським компаніям: 

 грамотно розставити пріоритети; 

 покращити якість роботи; 

 підвищити продуктивність праці, за рахунок економії часу; 

 підвищити коефіцієнт використання робочого часу. 

Згідно наукових досліджень, вчені визначили, що тайм-менеджмент найбільше 

підпорядковується принципу Парето, який свідчить про те, що невелика частка причин, 

вкладених коштів або докладених зусиль, відповідає за велику частку результатів, 

одержуваної продукції або заробленої винагороди. Докладніше, вищезазначений  

принцип  вибору пріоритетних справ вказує, що лише 20% всіх справ призводять до 80% 

бажаного результату. Тому розставлення пріоритетів полягає у визначенні 

найважливіших завдань, які матимуть найбільший вплив [2]. 

Як висловлює соціолог-дослідник Пітер Друкер, час – це найбільш дефіцитний 

ресурс, і якщо ним не керувати, то все інше також залишиться некерованим.  А Брайан 

Трейсі порівнює тайм-менеджмент з сонцем, а всі складові життя людини, а саме сім’я, 

стосунки з іншими людьми, доходи, заробіток, здоров’я, саморозвиток вважає 

планетами, які рухаються навколо нього [3]. Звичайно, ми з цими твердженням 

погоджуємося. Якщо узагальнити, то можна сказати, що управління часом – це 

сукупність умінь і навичок, завдяки яким керівник вміє вдало розставляти пріоритети та 

з максимальною ефективністю використовувати час, тому перед керівниками завжди  

постає проблема організовувати та ефективно використовувати власний та робочий час ( рис. 1). 

 
Рис.1. Час – дефіцитний ресурс. 

 

 Послідовне застосування в практиці діяльності технологій тайм-менеджменту, 

дозволяє керівникові значно підвищити продуктивність і результативність своєї 

професійної діяльності. Отож, важливо запам’ятати, що час має свої межі. 
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ПЛАНУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ МЕНЕДЖЕРАМИ АГРОФОРМУВАНЬ 

 

Планування особистої праці спеціаліста полягає у правильному виборі ним форм 

своєї участі у виконанні стратегічних, тактичних і оперативних планів виробничої 

діяльності, встановленні взаємоз’вязків з іншими організаціями, прийнятті рішень і 

здійсненні контролю за їх виконанням. Крім цього планування особистої праці 

передбачає самовдосконалення та встановлення раціонального режиму діяльності й 

відпочинку спеціаліста. План має складатися у письмовому вигляді і регулярно 

переглядатися та поновлюватися. У вужчому розумінні план роботи спеціаліста – це 

список справ на день, тиждень або місяць, а також ідей щодо праці на наступний період. 

Чим краще сплановано час, тим продуктивнішою буде праця спеціаліста. Якщо її 

спеціально планувати, то завжди можна знайти можливість скоротити непродуктивні 

затрати часу. При відсутності у спеціаліста особистого плану роботи в його колективі 

створюється нервове напруження. 

Планування завжди було присутнім у людській діяльності. Перегрузка 

інформацією різного виду спеціалістів агроформувань та інтенсивність їх мислення з 

приводу переробки цієї інформації вступає у протиріччя з функцією запам’ятовування та 

зберігання у пам’яті людини. Це протиріччя усувається за допомогою письмової фіксації 

планів робіт.  

Вивчення планування особистої роботи спеціалістами в агроформуваннях 

свідчить про те, що методика складання планів особистої роботи та контроль за їх 

виконанням потребують удосконалення. Особливо це стосується самоконтролю та 

контролю за виконанням поставлених перед підлеглими планів на тривалий період. 

План роботи спеціаліста – це перелік робіт, які він проектує виконати протягом 

певних відрізків часу. Отже, час є невід’ємною складовою плану роботи, а тому має 

підстави для розгляду. 

Робочий час – це встановлений відповідно до закону час, протягом якого 

працівник виконує свої трудові обов’язки в організації. Він вимірюється тривалістю 

відпрацьованого часу протягом робочого дня, тижня, місяця, року.  

Проаналізувавши робочий час головних спеціалістів агроформувань можна 

сказати, що їх ( робочий час затрачається) на такі види робіт: робота з інформацією 

(телефонні розмови, робота з електронною інформацією, переговори, розмови з 

підлеглими ); робота з документами; організацію виробничої діяльності (організація 

роботи свого підрозділу, контроль та аналіз виконаного); робота з підлеглими 

(виконання ними своїх обов’язків, розподіл праці, прийняття, координація та контроль 

рішень, розв’язання конфліктів та попередження їх виникнення ); планування особистої 

роботи; вирішення побутових питань та інші роботи. 

Всі витрати робочого часу менеджера необхідно розглядати як витрати часу для 

рішення поточних і перспективних задач. Від правильного розподілу часу так чи інакше 

залежить рівень реального впливу менеджера на процес виробництва і ефективність його 

праці. Для цього менеджер відповідного рівня повинен чітко уявляти мету і зміст робіт. 

До поточного (оперативного) управління відносять роботи з організації виробничих 

процесів у кожній конкретній ділянці роботи в період робочого дня, тижня, декади та ін. 

їх зміст полягає у розстановці виконавців за робочими місцями, систематичному 

контролі, оперативному усуненні причин, що заважають виконанню трудових процесів у 

визначений строк. 
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Основними критеріями оцінки поточного управління є вірність і своєчасність 

прийнятих рішень, швидкість доведення їх до виконавців і забезпечення точного й 

своєчасного виконання. 

Таким чином, ціль оперативного управління виробничими процесами полягає у 

забезпеченні організаційної стійкості усіх елементів системи, якою управляють, для 

своєчасного виконання завдань організації і кожного підрозділу короткострокового 

періоду. 

Перспективне (стратегічне) управління визначає ціль, структуру і обсяги 

виробництва на довгостроковий період. Тут менеджер повинен компетентно і завчасно 

визначати цілі перед колективом і створювати умови для їх виконання. 

Рішення оперативних і стратегічних завдань вимагає участі менеджерів усіх рівнів 

управління. Але форми і методи рішення на різних рівнях управління різні. Вони і 

лежать в основі розподілення витрат часу для рішення оперативних і стратегічних 

завдань за рангами менеджерів у значній мірі визначають ефективність їх особистої 

роботи і роботи колективу в цілому. 

Необхідність швидкого і компетентного рішення різних оперативних завдань з 

урахуванням інтересів всього підприємства вимагає участі керівника в оперативному 

управлінні. Це вірно, тому що коли керівник підприємства буде займатись тільки 

перспективними питаннями, то він поступово втратить детальне уявлення про стан справ 

на підприємстві, а також контроль за станом виробництва. Тому важливо правильно 

визначати коло оперативних завдань, у рішенні яких повинен брати участь керівник 

організації, форми і ступень його участі. 

Якщо керівник підприємства бере на себе рішення усіх оперативних питань, то 

тоді виникає ряд негативних наслідків знижується почуття відповідальності й ініціатива 

підлеглих, різко зростає кількість управлінських завдань, які фізично одному керівникові 

неможливо виконати. Тому частина питань залишається невирішеними, а якість 

прийнятих рішень знижується. 

У зв'язку з цим керівник повинен знайти форми передачі права на прийняття 

оперативних рішень менеджерам і спеціалістам, залишаючи за собою право рішення 

суттєвих оперативних завдань, що виникли раптово. Винятком є оперативне планування, 

яке повинно бути під постійним контролем керівника організації, тому що від цього 

залежить ритмічність і узгодженість усіх виробничих процесів. 

Таким чином, міра участі і витрат часу керівника організації на оперативне 

управління необхідно оцінювати не кількістю вирішених ним питань безпосередньо у 

ході виробничого процесу і витратами часу на це, а його діями по створенню 

працездатності та самостійності підрозділів, конкурентоспроможності організації. 

Час, витрачений менеджером на оперативне управління, не може бути жорстко 

регламентованим і нормованим. Його величина залежить від ряду факторів, основними із 

яких є: виробничі ситуації, обумовлені змінами у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі, впровадженням нової технології, форм організації праці, удосконаленням 

управління та ін. У таких випадках керівник повинен бути максимально звільненим від 

вирішення дрібних питань. 

З практики відомо, що при витраті 10 хвилин на планування робочого часу можна 

щодня заощадити до двох годин. 

Для раціонального використання свого часу фахівцю необхідно, перш за все, 

чітко усвідомити свої основні функції, цілі, завдання та бюджет часу. 

При плануванні слід враховувати такі основні правила: 

1. При складанні плану на день залишити 40 % часу вільним, тобто 60 % часу відвести на 

планові роботи, 20% – на непередбачені, 20 % – на ті, що виникають спонтанно; 

2. Треба постійно фіксувати витрачений час. При цьому слід вказувати, як і на які 

потреби він був витрачений. У результаті фахівець, маючи повне уявлення про витрати 

свого часу, може складати план на майбутнє; 
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3. Для складання гарного плану з чітким зазначенням використаного часу необхідно 

розподілити свої завдання на довго-, середньо- і короткострокові; 

4. Основні принципи складання плану: регулярність, системність, послідовність; 

5. Для забезпечення реальності планування слід планувати такий обсяг завдань, з яким 

фахівець може реально впоратися. 

Оперативне планування особистої роботи менеджера здійснюється щотижнево. 

Це план «на сьогодні», «на завтра». Він містить «тематичний» перелік справ, які треба 

вирішувати оперативно у визначений строк. 

Рекомендується складати план роботи на неділю з використанням бланків «план-

графік робочої неділі» формату А4 .У цьому плані знаходитимуть свою конкретизацію 

усі види робіт, виконання яких розраховано на місячний період. Складання такого плану-

графіку (погодженого з керівником) на початку робочої неділі задає так би мовити ритм 

роботи на всю неділю, знижує кількість контактів між керівником та спеціалістом, що 

сприяє економії робочого часу. Під час спостереження за впровадженням у практику 

даного плану, стало очевидним те, що в середині та в кінці робочої неділі необхідно 

зарезервувати по половині (а у деяких випадках і по цілому) робочому дню для 

виконання непередбачуваних на невідкладних робіт. 

Також доцільно було б у господарстві мати план-графік на місяць, щоб кожний 

спеціаліст узгоджував планування особистої діяльності з діяльністю господарства. 

Довгострокове планування було запропоновано спеціалістам аграрних формувань 

здійснювати шляхом складання плану особистої роботи на рік. 

Також при плануванні кожному спеціалісту слід звертати увагу на те, що 

працездатність у людей різна у різні періоди часу. Деякі люди продуктивніше працюють 

ранком, деякі – вдень, а деякі – ввечері, пік працездатності у різних людей припадає на 

різні періоди дня. Найважливіші та найважчі роботи слід запановувати на пік своєї 

продуктивності. 
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ 

 

Конфлікт - визначається як відсутність узгодженості між двома або більше 

сторонами (особами або групами). Слово «конфлікт» зазвичай викликає негативні 
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асоціації, пов'язується із суперечками, ворожнечею, війною. Деякі фахівці управління у 

минулому стояли на саме таких позиціях і вважали, що конфлікт - явище небажане і його 

слід уникати. 

Сучасна точка зору полягає в тому, що в організаціях з ефективним управлінням деякі 

конфлікти не тільки можливі, а і корисні. Конфлікт допомагає виявити різні точки зору, 

надає додаткову інформацію, допомагає виявити найбільшу кількість альтернатив або 

проблем. Це робить процес прийняття рішення більш ефективним, дає змогу людям 

висловити свою думку, приводить до більш ефективного виконання планів, стратегій, 

проектів. 

Таким чином, конфлікт може бути функціональним і вести до підвищення 

ефективності діяльності організації, а також - дисфункціональним і вести до зниження 

особистої задоволеності, групової співпраці і ефективності функціонування організації. 

Роль і наслідки конфлікту залежать від того, наскільки ефективно ним 

управляють. Щоб ефективно управляти конфліктами, потрібно визначити типи 

конфліктів, їх причини та шляхи вирішення. 

Існують чотири основних типи конфліктів: 

- внутрішньособовий, 

- міжособовий, 

- між особою та групою, 

- міжгруповий. 

Внутрішньособовий - його сутність дещо доповнює вищеподане визначення 

конфлікту. Це конфлікт, який відбувається немовби всередині людини. Його 

розповсюджена форма - ролевий конфлікт. Він частіше за все виникає у зв'язку з 

протиріччями у настановах, які надходять від двох керівників на адресу одного 

підлеглого. 

Міжособовий конфлікт - найрозповсюдженіший. Він виникає, наприклад, тоді, 

коли у людей не співпадають точки зору на те чи інше рішення керівництва. 

Міжособовими називають також конфлікти, які виникають під час сутички осіб з 

різними рисами характеру, поглядами на життя, цінностями, манерою поведінки. 

Конфлікт між особою та групою виникає, якщо особа займає позицію, яка 

відмінна від позиції групи. І буває так, що саме ця позиція у майбутньому виявляється 

вірною, не дивлячись на те, що не належала більшості. Просто одна людина змогла, на 

відміну від інших, вірно оцінити ситуацію, заглянути вперед. Тому не завжди слід 

покладатися на прийняття рішень більшістю голосів. 

Міжгруповий конфлікт виникає в організаціях, які складаються із 

багаточисельних формальних і неформальних груп. Такі конфлікти можуть виникнути у 

зв'язку із невизначеністю функціональних областей, не чітко сформульованими цілями 

діяльності, поганими комунікаціями, чутками, іншими причинами. 

Усі конфлікти мають декілька причин. Деякі з них вже вказувались під час 

характеристики типів конфліктів, інші наведемо: 

- обмеженість ресурсів, які треба поділити; 

- взаємозалежність завдань; 

- розбіжності в уявленнях про цінності, дисципліну, рівні освіти; 

- незадовільні комунікації. 

Перша з названих причин - останнім часом розповсюджена. Фізкультурні 

організації мають обмежені ресурси, які слід розподілити між різними відділами, 

групами, напрямками діяльності. Виділення більшої частини одному відділу або 

напрямку діяльності, викликає незадоволення інших. Таким чином, розподіл ресурсів 

майже завжди призводить до різноманітних конфліктів. 

Взаємозалежність завдань теж викликає можливість конфліктів. Коли один 

підрозділ або група виконавців, беруть участь у виконанні частини роботи, яку 
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попередньо виконували інші, можуть виникнути претензії до якості її виконання, а 

невдалі результати роботи можуть пояснюватися неякісним виконанням її частини. 

Різниця в уявленнях та цінностях теж може призвести до конфліктів. Підлеглий 

може брати до уваги тільки свої погляди на шляхи виконання конкретного завдання або 

вважати, що тільки він або його група спроможна належним чином виконати роботу. 

Одночасно інші виконавці або групи мають інші уявлення і точки зору. 

Розбіжності у цінностях можуть проявлятися таким чином: підлеглий вважає, що завжди 

має право висловити "свою думку, а керівник вважає, що підлеглий повинен її 

висловлювати тільки тоді, коли його про це спитають. 

Різні манера поведінки, життєвий досвід, рівень освіти, соціальні характеристики 

- також часто бувають причиною конфліктів. Зустрічаються співробітники, які постійно 

проявляють агресивність та ворожість, піддають критиці будь-яку думку і створюють 

навколо себе конфліктні ситуації. 

Незадовільні комунікації, тобто погана передача інформації, є як причиною, так і 

наслідком конфлікту. Вона може «роздувати» конфлікт, заважаючи працівникам 

зрозуміти ситуацію або точку зору інших. До незадовільних комунікацій можна віднести 

також неспроможність керівників розробити і довести до відому підлеглих точний 

перелік їх посадових обов'язків. Таким чином виникає конфлікт. 

Існує декілька ефективних способів (методів) управління конфліктними 

ситуаціями. їх можна поділити на дві категорії: структурні та міжособові. 

Розрізняють чотири структурних методи вирішення конфлікту: 

- роз'яснення підлеглим вимог до роботи; 

- використання координації та інтеграції сумісної праці; 

- встановлення загальних, комплексних цілей діяльності; 

- використання винагород (заохочень). 

Роз'яснення вимог до роботи - здатне попередити функціональний конфлікт. 

Мається на увазі роз'яснення того, які результати очікуються від кожного співробітника 

або групи. В даному випадку повинен бути з'ясований рівень результатів, хто надає і хто 

отримує різноманітну інформацію, система повноважень та відповідальності, а також 

визначені процедура і правила виконання робіт. Тобто кожному повинно бути 

зрозумілим, що від нього очікують у конкретній ситуації. Якщо підлеглий все це 

зрозумів і працює, у нього буде менше причин конфліктувати. 

Застосування координації та інтеграції сумісної праці - ще один метод управління 

конфліктами. Названий метод передбачає встановлення ієрархії повноважень, прийняття 

рішень та інформаційні потоки в середині організації. З метою інтеграції діяльності 

застосовуються: міжфункціональні групи, цільові групи, і наради. Якщо існує конфлікт 

між відділами, які працюють для досягнення різних цілей, корисним є утворення 

проміжних (можливо тимчасових) груп. Це сприяє уникненню або подоланню 

конфлікту. 

Встановлення загальних, комплексних цілей діяльності - ще один метод 

управління конфліктною ситуацією. Визначаються такі цілі, для досягнення яких 

необхідні сумісні зусилля груп або людей, які конфліктують. Це сприяє тому, що 

керівники груп будуть приймати такі рішення, що йдуть на користь всієї організації, а не 

тільки окремих груп. 

Винагороди можна використовувати як метод управління конфліктною ситуацією, 

впливаючи на поведінку людей, щоб уникнути негативних наслідків конфлікту. Мається 

на увазі заохочення людей, що сприяють координації та інтеграції, допомагають іншим 

групам, підходять комплексно до вирішення тих чи інших проблем. 

їх відзначають подякою, премією або підвищенням на посаді. 

В теорії управління описані п'ять міжособових засобів розв'язання конфліктів: 

- ухилення; 

- згладжування; 
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- примушування; 

- компроміс; 

- вирішення проблеми, яка стала причиною конфлікту. 

Під ухиленням розуміється те, що людина прагне відійти від конфлікту, тобто не 

потрапляти у ситуації, які провокують виникнення протиріч, не брати участі в 

обговоренні питань, які містять розбіжності у поглядах. 

Згладжування застосовується для того, щоби не випускати назовні ознак 

конфлікту, апелюючи до потреб солідарності. Це може дати змогу загасити бажання 

конфліктувати у людей, але причини конфлікту не ліквідує. 

В рамках примушування перевага надається нав'язуванню своєї точки зору будь-

якою ціною. Особа, яка застосовує такий метод, не рахується з думкою інших, агресивна 

та використовує владу. Такий стиль може бути ефективним, якщо керівник має реальну 

владу над підлеглими. 

Компроміс характеризується прийняттям точки зору опонента, але тільки деякою 

мірою. Такий метод доцільний тому, що зводить до мінімуму недоброзичливість, дає 

змогу вирішити конфлікт і задовольнити обидві сторони. 

Вирішення проблеми - це визнання різних поглядів і ставлень, готовність ознайомитися з 

ними, щоб з'ясувати причини конфлікту та визначити шляхи, які влаштують всі сторони, 

тобто пошук найкращого варіанту вирішення конфліктної ситуації. 

Вищеназвані методи управління конфліктними ситуаціями можуть 

використовуватися для обмеження або запобігання конфлікту. Вони можуть успішно 

використовуватися, якщо керівник володіє арсеналом наведених, а також інших методів. 
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ЯКИМ ПОВИНЕН БУТИ СПРАВЖНІЙ ЛІДЕР!? 

 

          Лідерство… З одного боку здається, що це можливість посісти вершини, володіти 

світом і бути частинкою чогось великого. Адже, лідери вирішують, керують, їм все 

дозволено і все їм належить, до них прислухаються вони можуть бути наставниками. Та 

попри це, сутність лідерства інша. 

Не кожен із нас може бути лідером. Багато хто впевнені, що бути попереду всіх – це 

дуже престижно, але насправді погано усвідомлюють, яким же повинен бути справжній 

лідер, якими якостями має володіти, щоб люди прагнули за ним йти і хотіли брати із 

нього приклад. По суті, цей чоловік, немов маяк, який притягує і вказує, куди треба 

рухатися, йому довіряють. 

         Лідером може стати той, чиї інтереси набагато ширші, ніж свої власні, тому що він 

думає набагато ширше – і, в першу чергу для нього в пріоритеті особистісний ріст, 

розвиток і самореалізація інших людей. 
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Спробуємо виділити базові риси лідерства: 

1. здатність до прийняття відповідальних і складних рішень, готовність нести за них 

відповідальність; 

2. піклується про загальне благо, а не про особисту вигоду; 

3. здатність вести за собою людей; 

4. володіє харизмою та природною силою впливу; 

5. наявність довіри з боку групи та сильного авторитету; 

6. вміння  визнати власні помилки та бажання брати відповідальність за поразки на 

себе, шукати в цьому особисті прорахунки. 

          На перший погляд нам може здатися, що лідерство подібне до керівництва. 

Частково так і є, але ми маємо вагомі відмінності. По-перше, лідер  визначається 

спонтанно, а керівник призначається офіційно. По-друге, лідер є представник конкретної 

групи, який має з нею тісний зв'язок, тоді як керівник в більшості випадків 

абстрагований від групи. По-третє, основний акцент лідер робить на міжособистісні 

відносини, а керівник на формальні. Попри це керівник володіє більшим обсягом 

зовнішньої інформації, є можливість застосовувати законні санкції, тобто він — офіційна 

особа. Науковою мовою, керівник, що має такий сильний і результативний вплив на 

групу — формальний лідер, тобто його вплив обумовлений посадою, таким чином 

здійснює вплив на своїх підлеглих. Неформальний же лідер – це та людина, котра має 

вплив не залежно від місця у компанії. Він підкорює своєю харизмою, твердістю, але 

водночас вмінням бути толерантним і прийти на допомогу.  Характер його дії — 

соціальний, а направлений на «послідовників». 

Так якими ж якостями повинен володіти справжній лідер? Це лише певна частина: 

1. Чітке усвідомлення власної мети 

Справжній лідер абсолютно точно знає і усвідомлює, куди і навіщо він йде – адже це дає 

йому можливість повести за собою інших людей – його послідовників. В іншому 

випадку він буде лише маленькою одиницею великого натовпу. 

2. Володіння собою, вміння прислухатися до своєї інтуїції 

Добре знати себе, вміння розібратися, що відбувається всередині себе, вміння зрозуміти і 

в потрібний момент прислухатися до власних емоцій, відчуттів, інтуїції – дійсно важлива 

якість справжнього лідера, тому що  враховує свої сильні та слабкі сторони і вміє їх 

правильно використати. 

Саме тому стільки уваги приділяється нашим почуттям. Адже допомагають у 

потрібний момент правильно зорієнтуватися в ситуації та вчасно «помітити» той шанс, 

який дбайливо надає життя. Справжнім лідером неможливо маніпулювати, не вдасться 

збити з наміченого шляху – оскільки, чітко знає, чого він хоче. 

3. Адекватна самооцінка 

Лідер повинен бути спокійним, розсудливим, впевненим у собі і в своїх силах. Всі 

ці якості допомагають йому правильно вести себе в тих чи інших критичних випадках, а 

завдяки цим ситуаціям,  інший раз  може в чомусь навіть піти на ризик, тому що в 

певних критичних моментах його рішучість і сміливість будуть реально підвищені. 

Адекватна самовпевненість значно розширює межі можливостей лідера, в 

результаті чого він здобуває новий позитивний життєвий досвід. Зазвичай у такої 

людини почуття власної впевненості набагато вище, ніж у його послідовників. 

4. Моральна готовність до розумного ризику 

Справжній лідер готовий ризикувати не тільки в бізнесі, власній справі, на роботі, 

але і в своєму повсякденному житті. 

Більш того, він абсолютно не боїться цього робити, а все тому, що він достатньо 

чітко усвідомлює, що за не виявлену  вчасно ініціативу надалі доведеться платити 

серйозну ціну. Саме тому він готовий в деяких випадках буквально випередити можливі 

події і усвідомлено піти на певний ризик. Краще зробити це, а потім шкодувати, ніж 

жаліти. Що сидів склавши руки і нічого не зробив, щоб змінити власне життя. 
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5. Чесність і надійність 

Лідер повинен одразу викликати почуття надійності та порядності. Відповідати 

загальнолюдським та моральним нормам справедливості. Чесна людина, має значно 

більше прихильників ніж будь хто, знаходить своїх однодумців, має вплив. Володіючи 

цими якостями, ми не очікуємо від людини якихось злодіянь, а навпаки ж є послідовною 

у власних вчинках та діях. 

6. Мотиваційна активність і адекватна ініціативність 

Справжній лідер ніколи не чекає, поки хтось інший зможе викликати в ньому 

продуктивне бажання працювати. Він розуміє і усвідомлює, що вся відповідальність за 

переконання себе зробити що-небудь лежить виключно на ньому. Тому спочатку він 

намагається навчитися правильно мотивувати себе, щоб в подальшому ефективно 

керувати людьми. Знайти правильний підхід та слова, з мотивувати людину керуючись 

до її вищих потреб. 

7. Активна життєва позиція 

Саме вона допомагає лідеру вірно й адекватно орієнтуватися в будь-якій ситуації. 

Практично першим дізнається потрібну інформацію , в результаті цього добре 

проінформований про все, що відбувається, і має чітку власну думку з кожного приводу. 

8. Вміння зібрати людей в команду 

Сильна особистість, як правило, постійно притягує до себе людей своїми думками або 

ідеями, певними ідеалами, а також силою своєї здатності переконувати, так збирається 

певна група однодумців, яка стає згуртованою командою. 

Саме це вміння простої людини є найважливішою здатністю, яка згодом визначає 

його в успішному становленні як лідера. А грамотна постановка правильних цінностей і 

раціональний контроль над прихильністю самих послідовників цим цілям – важлива 

якість самого лідера. Саме ця риса робить його чудовим управлінцем. 

9. Визначення і чітке бачення перспективи 

Погодьтеся, що людина, яка веде за собою команду, обов’язково повинна знати 

напрямок, куди він іде. Тому до найважливіших організаційних якостей справжнього 

лідера, також відносяться спостережливість, визначення і чітке усвідомлення 

перспективи конкретної діяльності своєї команди – людей, які слідують за ним. 

Справжній лідер не помічає перешкод, що виникають у нього на шляху, але він 

абсолютно ясно і чітко бачить конкретну мету, до якої він прагне. 

10. Вміння організувати і мотивувати команду на швидке вирішення поставлених 

завдань 

Це фундаментальна організаційна якість справжнього лідера. Вона полягає в умінні 

правильно розподіляти обов’язки між учасниками команди, а також в здатності 

мотивувати і в потрібний момент надихати людей на виконання конкретних поставлених 

завдань і координувати роботу в разі необхідності. 

11. Вміння швидко орієнтуватися в будь-якій ситуації 

Насправді лідер – головний учасник складного процесу, він буквально знаходиться в 

центрі подій, де взаємодіють і протиборствують різні сили, які дуже часто з об’єктивних 

причин самостійно контролювати не може. Тому справжній лідер повинен відчувати 

потенційний розвиток подій, буквально «відчувати ситуацію» і при цьому вміти миттєво 

орієнтуватися в ній, щоб ухвалене ним рішення було виключно вірним і не завдавало 

значних втрат. 

12. Готовність прийти на допомогу і підтримати своїх послідовників у важку хвилину 

Ці якості характеризують справжнього лідера як Людини. Люди починають ще більше 

його поважати за те, що він завжди пам’ятає про них та їх інтереси. Тут грає ще те, що 

він як справжній лідер думає про те, що він може їм дати, а не взяти. Поганий той лідер, 

який не помічає проблем своїх послідовників і не вважає за можливе підтримувати їх у 

важкій ситуації, особливо коли він може і здатний це зробити. 
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Крім цього великого списку лідерських якостей справжній лідер повинен вміти 

дякувати і вчасно заохочувати своїх послідовників. Це допоможе йому більш успішно 

виконувати конкретні функції з організації процесу управління. 

         Отже, хто ж такий справжній лідер? Лідер – це той, хто створює мости, бачить 

горизонти, розуміє траєкторію понять і може дати посили для інших, а також має 

здатність до практичного вирішення проблем. Вміє використати слабкі сторони, як 

сильні. Апелює до людей, мотивуючи їх на основі їхніх потреб, а не на основі примусу. 

Якщо раптом ви помітили у себе певні лідерські задатки, то знайте – позитивні 

якості, що потребують розвитку, а це означає, що ви в силах подолати всі перешкоди, які 

виникають, уникнути можливі спокуси перевищення повноважень і можливість  стати 

справжнім лідером, тільки це досягається не відразу. Не бійтеся працювати над 

вдосконаленням власної особистості! 
 

 
Пуш Д.Т. 

Науковий керівник: Досин О.М. 

Івано-Франківський коледж ЛНАУ 

 

САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА 

 

Саморозвиток – одна із форм руху матерії, що реалізується в активності суб’єкта, 

яка націлена на розв’язання внутрішніх протиріч його існування в довколишньому світі. 

Саморозвитку будь-якої системи передує, як первинна стадія розвиток, 

спричинений перш за все зовнішніми детермінантами. На індивідуальному рівні 

саморозвиток здійснюється як у неусвідомлених, стихійних формах (імітація, стихійна 

адаптація, гра), коли індивід не ставить за мету змінити себе власними зусиллями, а 

також і в усвідомлених формах (самовиховання, самоосвіта, самостворення, 

самовдосконалення), де особистість виступає одночасно як суб’єктом цілеспрямованої 

діяльності, так і об’єктом, який необхідно змінити за допомогою цієї діяльності.  

Усвідомлений саморозвиток є одним із засобів самоствердження. В умовах 

поширення свободи і відповідальності особистості саморозвиток стає не тільки 

необхідним, а й незамінним суб’єктивним фактором її становлення та розвитку, 

соціалізації й індивідуалізації. Без усвідомленого, вольового саморозвитку особистості 

не може бути досягнуто цілісності, соціальної зрілості особистості.  

Самовиховання особистості є формою усвідомленого саморозвитку й розуміється 

як специфічний вид внутрішньої діяльності, націленої на вироблення вмінь, навичок, 

здібностей, якостей для її самоствердження і самореалізації в суспільстві. 

Самовиховання виступає універсальним засобом розв’язання протиріч між бажаним і 

наявним, належним і сущим, ідеальним і реальним у розвитку особистості, між 

необхідністю діяльності для задоволення потреб людини і здібністю та здатністю її 

здійснювати, між громадською думкою і самооцінкою, між ціннісними уявленнями 

суспільства.  

Залежно від особистісного розвитку і демократичності, гуманності суспільства 

самовиховання реалізується на рівнях соціальної адаптації, соціальної саморегуляції і 

самостворення.  

Спрямованість самовиховання може мати просоціальний або асоціальний, 

альтруїстичний або егоїстичний (індивідуалістичний), багатобічний (видовий) або 

однобічний функціонально-інструментальний характер.  

Самовдосконалення особистості як вища форма саморозвитку здійснюється в 

моральній системі координат як засіб самостворення, що потребує моральної (етичної) 

рефлексії, творчого виходу особистості у всій її цілісності за межі дійсного.  



241 
 

 

Саморозвиток менеджера – це процес усвідомленого цілеспрямованого розвитку 

себе як керівника, який включає самостійне вдосконалення своїх знань, умінь, 

особистісних і функціональних якостей, компетенції в цілому, що забезпечують 

ефективність професійної діяльності.  

Професійний саморозвиток – це не масове і навіть не типове явище, тому що не 

всі мають якості, необхідні для цілеспрямованої роботи над собою. 

Головні якості саморозвитку:  

– внутрішня мотивація на професійні завдання, досягнення високих результатів в 

їх вирішенні і мотивація на себе;  

– здатність до саморозвитку;  

– розуміння змісту і методичних основ саморозвитку.  

Ефективність саморозвитку менеджера залежить також від зовнішніх чинників:  

– організаційних і соціально-психологічних умов професійної діяльності, в 

ширшому контексті – від корпоративної культури підприємства; 

– доступності для нього сучасних інформаційних систем, а також підготовленості 

до роботи з ними; 

– методичного забезпечення умов професійного розвитку.  

Головним напрямом самовдосконалення є розвиток навичок самостійного 

мислення, розробка власних ідей на базі власного досвіду.  

Основні методи самовдосконалення, що сприяють досягненню різноманітних 

загальних результатів у розвитку особистості:  

– ведення особистого журналу;  

– ретроспективний огляд подій; – роздуми про події, що відбуваються;  

– вміння прислухатися до свого внутрішнього «Я»;  

– розвиток інтуїції;  

– сміливість у використанні нових ідей;  

– експериментування з новим типом поведінки;  

– зміцнення сили волі; 

– підтримка здатності до сприйняття нового;  

– робота над вищим і нижчим «Я»;  

– способи вдосконалення мислення (складання плану, методика систематичного 

запам’ятовування та ін.);  

– інші можливості самовдосконалення (навчання на курсах, участь у різних 

об’єднаннях, гуртках, розробка індивідуального стилю управління та ін.).  

Створення умов і ресурсів для саморозвитку, звичайно, вимагає визначених, іноді 

значних, фінансових витрат. Для керівників, схильних економити на персоналі, слід 

відмітити, що компанія, в якій є менеджери, що саморозвиваються, має серйозний 

потенціал зростання; компанія, в якій кількість таких менеджерів постійно збільшується, 

є перспективною; компанія, в якій більшість менеджерів займаються 

самовдосконаленням, є вже організацією, що навчається.  

Тому створення організаційних умов і ресурсів для саморозвитку менеджерів є 

ефективною формою інвестування компанії у свій власний розвиток. 
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ПРОСТІ ТА ДІЄВІ МЕТОДИКИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Наше буденне і професійне життя набирає все більш шалених обертів. В наших 

головах є чітка установка, що не можна втрачати можливостей – використовувати їх на 

максимум. Молоді люди, випускники, в прагненні стати успішними, беруться за всю 

роботу, виконують всі доручення, працюють понаднормово, щоб наблизитись до своєї 

цілі. Проте такий шлях витримує далеко не кожен – бракує внутрішнього ресурсу. Навіть 

менеджери з великим досвідом забувають про самоменеджмент. Деякі ж думають, що це 

– чарівна пігулка, ніби знайшовши одну «підходящу» техніку або методику 

менеджменту, можна працювати цілодобово і швидко досягти результату. Але 

самоменеджмент і тайм-менеджмент то є поняття, які швидше про вміння казати «ні» за 

об’єктивних причин, аніж казати «так» будь-якій, часто неактуальній, можливості. 

Самоменеджмент, по своїй суті, є основним інструментом у підтриманні 

життєвого балансу. Часто менеджеру, як керівнику, важко відмовитись від ідеї 

гіперпродуктивності, або надпродуктивності.  Занадто висока активність, прагнення 

встигнути все і чим по швидше призводить до виснаження особистого ресурсу 

менеджера, втрати мотивації, професійного вигоряння та проблем з ментальним і 

фізичним здоров’ям . 

Саме тому найсучасніші методики самоменеджменту та особистого  тайм-

менеджменту мають на меті не досягнення найбільшої продуктивності, а збереження 

балансу між роботою і відпочинком, раціональне використання власного потенціалу і 

ресурсу. 

Головним помічником менеджера є планування. Найчастіше, свідомо чи 

несвідомо ми використовуємо фокусне планування. За фокус можна вибирати конкретну 

ціль або групу цілей, а за період – рік, місяць, день тощо. В основному, ми плануємо 

задачі на тиждень і день. Щоб не перезавантажувати себе роботою, існує цікава і проста 

техніка – біля кожної задачі записати час, що плануєте на неї витратити. Тоді, 

підсумувавши час всіх записаних задач, ви можете визначити завчасно, чи вистачить 

часу на їх виконання і на повноцінний відпочинок протягом дня. Із плануванням на 

тиждень ситуація дуже подібна. Важко відмовити, коли в понеділок вас просять 

виконати додаткове завдання на п’ятницю. Здається, що кінець тижня ще так далеко і є 

багато часу. Проте, проаналізувавши, що на це завдання вам потрібно по три години в 

день, а вільних у вас є лише по годині на день, легше буде відмовити або відтермінувати 

завдання. З цим методом ви не будете докоряти собі, що мало встигаєте, втрачаєте 

додаткові можливості, а також не будете нехтувати часом на відпочинок, всього лиш 

фіксуючи час на задачі. 

Також важливо групувати задачі, їх хаотичне виконання дуже виснажує. 

Ефективною є техніка task batching, за якою завдання сортуються на повторювані та 

схожі. Головна перевага такого методу полягає в тому, що ви можете виділити 

конкретний проміжок часу для масиву завдань, відповідно, можна спланувати і 

відпочинок між циклами виконання завдань, а також більш ясно усвідомлювати свої 

результати.  

Для любителів братись одночасно за велику кількість справ і потім марно 

намагатись довести хоча б частину з них до кінця існує метод GTD, який описаний в 

книзі Девіда Аллена «Getting things done», що дослівно означає «завершити справи». 

Суть методу проста, його структура складається з трьох етапів. Перший полягає у зборі 

інформації в електронному форматі, фізичних носіїв задач. Адже важко одразу 
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групувати вхідну інформацію. Тоді приходить черга другого етапу. Наприклад, раз в 

тиждень можна розібрати кошик із нотатками, флайерами, буклетами, передивитись 

записані задачі, перевірити вхідну кореспонденцію і на основі аналізу поділити вхідні 

задачі на декілька категорій: актуальні і неактуальні, важливі і неважливі, термінові і 

нетермінові. Має вийти близько шести груп. І лишається останнє – ці відсортовані задачі 

внести в свій розклад (планер) на необхідні і вільні дати. Так ви не пропустите дрібні 

події, маленькі, але важливі деталі і завершите свої справи поетапно і до кінця. 

Однією з головних проблем, які розв’язує самоменеджмент, є прокрастинація – 

ухилення від виконання поставлених задач через виконання інших, менш важливих або 

неважливих задач. Думаю, кожен стикався з проблемою, коли в процесі виконання 

важливого завдання, що потребує концентрації, на телефон приходить сповіщення про 

вхідний лист і ви одразу починаєте вмовляти себе, що лист може бути терміновий і дуже 

важливий, хоча такого типу листа ви не очікували. Так важливе завдання йде на другий 

план, а ви сидите в телефоні, затягуючи час. Для боротьби з прокрастинацією є багато 

методів, я обираю простий і дієвий: на гаджети необхідно встановити додаток «Forest». 

Суть його роботи полягає в тому, що ви встановлюєте час, який плануєте 

концентруватись на певній задачі (від 5 до 55 хвилин), тим самим запускаючи таймер. 

Протягом встановленого часу на екрані вашого пристрою «росте» рослинка – квітка або 

дерево, якщо ви відволікаєтесь від поставленої задачі і виходите з додатку – ваша 

рослина гине. Таким ненав’язливим способом додаток мотивує спочатку завершити 

справу, а вже тоді брати в руки телефон. З іншого ж боку, додаток сигналізує про 

завершення встановленого часу і пропонує перепочити, що теж дуже важливо. 

Всі ці прості засоби, які може використовувати кожен абсолютно безкоштовно, 

дозволять ефективніше виконувати завдання і , що найважливіше, не витрачати час, який 

можна витратити на самовдосконалення і відпочинок, відповідно, досягти основних 

задач самоменеджменту і особистого тайм-менеджменту. 
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РОЗВИТОК САМОСВІДОМЛЕННЯ І МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ 

СТАНОВЛЕННІ  МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

 

Сучасному українському бізнесу потрібен керівник нової генерації: лідер, 

менеджер, експерт, тобто людина, яка зможе повести за собою колектив, яка раціонально  

розпоряджається  власним часом  і часом своїх підлеглих для досягнення спільної мети. 

Процес професійного становлення менеджера є надзвичайно складним, але з часом стає 

важливим елементом у діяльності організації. Стиль керівництва, дії менеджера 

організації, ставлення до підлеглих, управлінська культура визначають ефективність 

професійної діяльності менеджера та, як наслідок – успіху організації. 

Менеджер виконує важливу роль в діяльності організації: він оцінює ситуацію і 

приймає найкраще рішення з поміж усіх можливих, набирає штат працівників та 

розподіляє завдання, організовує і контролює роботу персоналу, здійснює мотивацію 

працівників. Поведінка менеджера - його ставлення до справи і людей створюють 

соціально-психологічну атмосферу роботи. Вона може бути атмосферою впевненості, 
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доброзичливості та ділової активності тільки за тієї умови, що колектив поважає та 

довіряє своєму менеджеру, який в свою чергу являється висококваліфікованим 

спеціалістом. 

В сучасному швидкоплинному світі, щоб залишатися на плаву і не загубитися в 

повсякденній рутині, менеджерам необхідно розвиватись та покращувати свої навички, а 

також володіти технікою самоменеджменту й тайм-менеджменту. 

Самоменеджмент – це організація керівником своєї власної діяльності, 

послідовне, цілеспрямоване використання ефективних методів роботи в повсякденній 

практиці з раціональним використанням своїх знань для досягнення особистих цілей. 

Метою самоменеджменту  є саморозвиток, вдосконалення навичок самоконтролю для 

покращення управління життєвими ситуаціями. 

Самореалізація особистості в професійній сфері на її життєвому шляху 

передбачає наступні етапи: професійне самовизначення як вибір виду та напряму 

професійного навчання та діяльності; професійне становлення та розвиток у даній 

професії; ріст професійної компетентності [1, с. 169].  

До переваг самоменеджменту відносять: виконання роботи з найменшими 

затратами, краща організація праці, кращі результати праці, менше поспіху і стресів, 

більше задоволення від роботи, більша мотивація до роботи, підващення кваліфікації, 

менша завантаженість роботою, менше помилок при виконанні своїх функцій, 

досягнення професійних та життєвих цілей найкоротшим шляхом.  
В самоменеджменті  використовуються такі  технології: 

1) технологія управління за ситуацією 

2) технологія управління за результатами  

3) технологія управління за цілями  

4) технологія управління за відхиленнями  

Тайм-менеджмент – це сукупність знань, умінь і навичок, завдяки яким людина 

вміє правильно розставляти пріоритети, точно планує та організовує свій час, 

підвищуючи ефективність його використання. 

Брайан Трейсі порівнює тайм-менеджмент з сонцем, а всі складові життя людини 

(сім’я, стосунки з іншими людьми, доходи, заробіток, здоров’я, саморозвиток) вважає 

планетами, які рухаються навколо нього [2, с. 5–6]. 

 Якщо розглядати ситуацію тайм-менеджменту в Україні, то можна побачити, що 

перед персоналом та менеджерами вітчизняних підприємств стоїть завдання адаптації до 

змін в організації, на ринку, в економіці країни. В цій ситуації все більш актуальним стає 

чинник часу в економічних процесах та діяльності людини. Керівники мають усвідомити 

необхідність ефективного управління часом. 

До найбільш відомих методик тайм-менеджменту в європейській практиці 

відносять [3]: 

1) закон Парето (принцип Парето), або правило 80/20 

2) методика розстановки пріоритетів по «матриці Ейзенхауера» 

3)  піраміда Франкліна 

4)  метод АБВГД 

5) метод ALPEN Лотара Зайверта. 

Впровадження технології тайм-менеджменту на підприємстві сприяє вирішенню 

багатьох проблемних питань в галузі управління часом та управління персоналом з 

подальшою розробкою рекомендацій щодо їх вирішення [4, с. 153].  

Застосування певної системи кроків, що допомагають налагодити як керівнику, 

так і виконавцю оптимальну схему взаємодії з часом, є запорукою ефективного 

використання усіх видів ресурсів.  

Впровадження методик тайм-менеджменту вимагає від керівника високої 

особистої організаційної готовності до постійного аудиту і контролю своєї поточної і 

перспективної діяльності, управлінської досконалості. З метою уникнення негативних 
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наслідків непередбачуваних ситуацій керівник повинен займатися постійним 

моніторингом використання як власного робочого часу, так і часу своїх підлеглих. 

Звісно, тут не обійтися без прийомів самоменеджменту на кожному робочому місці. 

Індивідуальне управління часом тісно поєднане з особистісним саморозвитком і 

здійснюється особисто людиною, яка бажає підвищити ефективність своєї діяльності.  

Таким чином, в сучасних умовах вміння ефективно організувати час на будь-

якому рівні, а саме особистому, командному, корпоративному, а також узгоджувати дії 

задля виконання поставлених завдань стає однією з найважливіших компетенцій 

сучасних професіоналів європейського типу. Кваліфікований менеджер повинен уміти 

поєднувати  набір методик, способів і технологій, які дають можливість здійснювати 

розподіл особистого часу та часу підлеглих з метою підвищення ефективності його 

використання.  

Звідси, грамотна організація часу дозволить досягти глобальної мети та стати більш 

успішним у всіх напрямах діяльності. 
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ЗНАЧЕННЯ ЛІДЕРА В МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

У сучасних умовах важливим фактором підвищення ефективності комерційної 

діяльності стає розвиток людського потенціалу; чітко та якісно виконувати 

функціональні обов’язки в ситуації постійних змін, неузгодженості нормативно-

правового  забезпечення; глибоко осмислювати свої недоліки і професійні надбання, 

оцінюючи ефективність їх використання в процесі управлінської діяльності. 

Лідерство - це процес впливу на групу та окремих людей, щоб зумовити їх до 

спільної реалізації управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей. 

Справжній лідер повинен володіти розвинутими комунікативними навичками. 

Лідер повинен вміти не тільки чітко і ясно висловлювати свої думки, а й володіти 

вмінням зацікавити своєю мовою присутніх, об’єднати всіх під загальною основою. Ще 

одна якість лідера – це впевненість у собі, своїх діях. Витривалість – це та якість, якою 

повинен бути наділений справжній лідер. 

Щоб стати лідером, треба багато вміти. Справжні лідери дивляться на перед які 

можуть виникнути ситуації, вони ведуть за собою своїм прикладом, а не штовхають 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_18
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інших іти вперед. У кожній ситуації треба вміти зорієнтуватись, зробити правильний 

вибір, ухвалити правильні рішення, подумати про інших.  

У сучасному менеджменті розрізняють кілька типів лідерів: 

Лідери, що ведуть за собою – особи, в яких лідерство виробляються протягом 

життя та трудової діяльності. Здатні приймати рішення під власну відповідальність. 

Генератори ідей - лідери, які орієнтовані на нові завдання, сприяють 

впровадженню інновацій. Основні якості: інтуїція, самокритичність. 

Реактори — лідери, які активно реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з 

них послідовників. 

Комунікатори - лідери, в яких є вміння вислуховувати і мають високу 

комунікабельність. 

В дослідженнях намагаються визначити риси, які повинні бути притаманні 

лідерам, тому завжди виникають дискусії з приводу цього. За словами Дж.Пітера 

Лоуренса: "Багатьох називають керівниками тільки тому, що вони очолюють команди 

або знаходяться на верхівці адміністративної піраміди. Але перебуванням нагорі 

визначає лише видимість керування, а не його сутність". 

Марвін Бауер, один із засновників компанії який писав, що найпопулярніше 

визначення лідера звучить приблизно таким чином: лідер - це людина, яка ставить перед 

собою мету та придатна залучити інших до її досягнення. Будь-хто, хто хоче стати 

лідером, повинен володіти певними якостями та рисами характеру. Але якщо те, що дано 

природою, змінити важко, то якості мають більше спільного з навичками, і тому набути 

їх легше. На його думку, основними якостями лідера мають бути: 

Чесність. Правду варто говорити тому, що це простіше. Якщо Ви завжди говорите 

правду, Вам не треба запам'ятовувати всі свої слова. Чесність - хороший спосіб 

завоювати довіру всередині організації і за її межами. 

Стриманість та безпосередність. Стриманість і неформальність можна проявляти 

по-різному, але дійсні лідери думають не про себе, а про компанію. 

Вміння слухати. Якщо людину не вислухати, то наступного разу вона не захоче 

говорити. 

Уміння увійти у стан іншого. Для того, щоб переконувати інших, необхідно знати, 

що вони думають. Він повинен розвивати в собі здатність відчувати, що відбувається з 

підлеглими. 

Ініціативність. Люди значно більше мотивовані за результатами власної праці, 

відчуттями, що вони роблять внесок у розвиток компанії, що їх адекватно оцінюють та 

поважають. 

Еберхард фон Льонайзен, говорить про якості як ключові для розуміння 

лідерства: 

Відчуття перспективи - у лідерів дуже розвинуто це відчуття, що має на увазі 

бачення того, до чого необхідно прагнути, в якому напрямі рухатися. 

Пристрасність - емоційна захопленість. Лідери впевнені у правильності власних 

цілей і здатні заражати цією впевненістю не лише своїх співробітників а й споживачів та 

інвесторів. 

Впевненість - вміння добитися свого, впливати на людей і, керуючи ними, 

знаходити єдине вірне співвідношення між наказами та впевненням. 

Наполегливість - ніколи не здаватися, у випадку невдачі здійснювати нові спроби. 

Багато відомих лідерів переживало різного роду труднощі на тому чи іншому етапі 

власної кар'єри, але успіх в кінці кінців їм принесла здатність відновлюватися та ставати 

на ноги після поразки. 

Терпіння - вміння чекати сприятливого моменту, продумувати всі наступні кроки. 

Це важливо при побудові нового бізнесу або управлінні зростаючою компанією, коли 

необхідно обрати правильну стратегію захоплення ринку. 
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Тому можна зробити висновки, що успішне лідерство вимагає добре знання 

підлеглих, усього колективу працюючих, що дає змогу вибирати саме ті методи впливу 

на працівника, які відповідають потребам і інтересам. Щоб успішно здійснювати 

управління сучасними підприємствами, всі лідери повинні мати необхідну підготовку з 

основ службової етики, спілкування із працівниками, що мають неоднакові службові 

права і обов'язки. 
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ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА 

Чи буде хтось заперечувати, що особистість менеджера відіграє дуже важливу роль в 

забезпеченні якості менеджменту? Менеджер оцінює ситуації і приймає рішення, 

підбирає персонал і розподіляє завдання, контролює роботу і здійснює мотивацію. 

Поведінка менеджера, його ставлення до справи і людям створюють соціально-

психологічну атмосферу роботи. І це може бути або атмосфера нервозності, 

невпевненості і страху, або атмосфера впевненості, стабільності, доброзичливості та 

ділової активності. 

Проблема взаємовідносин особистості менеджера і організації завжди існувала і буде 

існувати. Однак слід пам'ятати, що менеджер має організаційні можливості підбирати 

команду і тим самим гармонізувати відносини управління. Велике значення має і 

управління розвитком організації, яке здійснюється менеджером і не може не 

враховувати його особистості. 

Кожна людина, і менеджер в тому числі, індивідуальний в сукупності і поєднанні 

своїх особистісних якостей. Але є вимоги професії, посадового становища, особливостей 

діяльності, вимоги, які визначають професійну селекцію і є загальними для всіх 

менеджерів, і є вимоги, які в цій групі характеризують різноманітність індивідуальних 

людських якостей. Ці вимоги визначають лише ступінь успіху професійної діяльності, а 

не саму можливість її для даної особистості. Це положення, звичайно, може здатися 

спірним, але якщо виходити з того, що менеджмент є не тільки професійною діяльністю, 

але і мистецтвом, яке характеризується, як і будь-яке мистецтво, певним набором 

індивідуальних особливостей, розвинених до певної міри їх прояви в поведінці і 

діяльності людини, з'єднаних з професійною підготовкою. 

Це не заперечує того реального положення, що менеджером може стати кожен, хто 

прагне до цієї діяльності. Але ефективним менеджером, професіоналом, здатним 

успішно і стійко управляти більшу частину свого працездатного віку, може бути не 

кожен. 
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Менеджерами стають не стільки за особистими якостями, скільки за результатами 

роботи, з досвіду. А сумлінно і добре працювати може і повинен кожен. Якості 

особистості в кар'єрі грають мізерну роль. 

Індивідуальні якості менеджера проявляються і оформляються як чинники успішної 

діяльності не відразу. Тільки в процесі накопичення досвіду роботи, помилок і успіху, 

усвідомлення своїх особистих якостей в практичній діяльності, а також в процесі освіти 

відбуваються становлення особистості менеджера і оформлення його професійних якостей. 

Частина якостей менеджера дається йому природою, частина - в процесі управління, 

в специфічних умовах професійної діяльності; і те й інше розвивається в процесі 

утворення та накопичення досвіду. 

Дослідник самоменеджменту Л.Зайверт обґрунтовано нагадує про те, що 

поліпшувати своє життя необхідно із самого себе. “Зміни себе – і ти зміниш світ навколо 

себе”. Замість того, щоб змінювати обставини, які ми і так не в силах змінити, потрібно 

змінити своє  

Процес самоменеджменту в аспекті послідовності виконання конкретних функцій 

може охоплювати шість фаз: 

постановка цілі – аналіз і формування особистих цілей; 

планування – розробка планів і альтернативних варіантів своєї діяльності; 

прийняття рішень по конкретних справах; 

організація і реалізація – складання розпорядку дня й організація особистого 

трудового процесу з метою реалізації поставлених задач; 

контроль – самоконтроль і контроль підсумків (у разі потреби – коректування цілей); 

інформація і комунікації – фаза, властива у визначеній ступені усім функціям, тому 

що і комунікації, і обмін інформацією необхідні на усіх фазах самоменеджменту. 

У результаті потреби в ефективному управлінні особистим часом, його розподілі та 

використанні виникло таке поняття, як тайм менеджмент, визначення та підходи до 

реалізації якого є досить актуальними і водночас суперечливими. Це і створює полеміку 

з даного питання. 

Дану тему розглядали та досліджували такі науковці як С. Кові, Б. Трейсі, М. Хайнц, 

Г. Захаренко, А. Горбачов, Н. Бондаренко, Н. Власова, Ю. Юткина та ін. 

Тайм-менеджмент – одна з найбільш вигідних інвестицій. Години, вкладені у 

вивчення цієї дивовижної науки, можуть заощадити роки. Тут будуть доречними слова 

Роберта Кіосакі: "У нас достатньо часу, щоб зробити все, що ми по-справжньому хочемо. 

Якщо ви, як багато людей," дуже зайняті ", щоб успішно працювати, то майте на увазі, 

що є безліч людей, які зайняті набагато більше, ніж ви, але встигають зробити більше. У 

них не більше часу. Вони просто набагато краще його використовують! " 

Інструменти тайм-менеджменту: 

розстановка пріоритетів;  

планування;  

розподілення; 

делегування;  

аналіз часових витрат;  

постановка цілі;  

моніторинг;  

створення списку;  

організація  

Геннадій Захаренко характеризує тайм-менеджмент (управління часом) як 

міждисциплінарний розділ науки і практики, присвячений вивченню проблем і методів 

оптимізації витрат часу в різних сферах професійної діяльності. 

На думку Стівена Кові, тайм-менеджмент у вузькому сенсі – це організація 

особистого часу кожної людини. Він актуальний у тих випадках, коли у працівників 

існує якась свобода вибору, виявляється творча ініціатива. Коли людина вимушена 
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самостійно приймати рішення, повинна організовувати процес роботи з клієнтами, їй 

необхідно володіти технологіями організації особистого часу, підвищення ефективності. 

 Існує три типи тайм-менеджменту:  

персональний (індивідуальне управління часом тісно поєднане з особистісним 

саморозвитком і здійснюється особисто людиною, які бажають підвищити ефективність 

своєї діяльності );  

рольовий (професійний) допомагає людині бути ефективним в рамках виконання 

ним будь-якої конкретної соціальної ролі, зазвичай – професійної ; 

 соціальний тайм-менеджмент присвячений міжособистісним відносинам і спільному 

управлінню часом кількох людей. 

Управління часом може допомогти шляхом ряду навиків, інструментів і методів, що 

використовуються при виконанні конкретних завдань, проектів і цілей. Цей набір 

включає широкий спектр діяльності, а саме: планування, розподіл, постановку цілей, 

делегування, аналіз витрат часу, моніторинг, організація, складання списків і 

розставляння пріоритетів. 

Тайм-менеджмент на сьогодні є досить актуальною темою, оскільки роль керівника 

у діяльності організації є чималою. Крім того, управління часом актуальне і для решти 

працівників, що забезпечує більш ефективну роботу всього колективу. 

Однак, управління часом – завдання не з легких, як може здатися на перший погляд. 

Слід розуміти, що ефективність в управлінні часу полягає не в тому, щоб все зробити 

якомога швидше, а в грамотному розподілі своїх сил і можливостей. Іншими словами, 

для початку потрібно все ретельно продумати і спланувати. 

Провівши дослідження, слід зазначити, що головну роль в управлінні часом відіграє 

постановка і досягнення. Тому важливою є розстановка пріоритетів у поставлених 

завданнях. 

Чітко визначивши найбільш важливі справи і терміни їх виконання, можна з 

легкістю контролювати події. Таким чином, з’явиться шанс досягти найкращих 

результатів. Причому зробити це можна за той самий час. 

Усвідомлення різниці між невідкладними справами та важливими теж має величезне 

значення при розподілі часу. Нагальні завдання вимагають негайного виконання, але при 

цьому можуть бути незначними. Важливі справи вимагають ретельної підготовки і, як 

правило, додаткового часу на обдумування (наприклад, складання бізнес-плану на 

наступний квартал). 

Однак, процес управління часом передбачає чітку організовану послідовність дій, 

що полягають не лише у плануванні, але й організованому слідуванні та постійному 

аналізі плану. 

Суттєво обрати з усіх справ найважливіші та термінові, та їх виконувати у першу 

чергу. Крім того, не менш важливим є визначення непріоритетних завдань, деякі з яких 

можна взагалі відкинути. 

Методи тайм-менеджменту: 

1. метод «Швейцарського сиру» Для того щоб виконати неприємну чи складну задачу, 

спочатку розбийте її на кілька дрібних підзадач і виконуйте їх у довільному порядку 

(ніби «вигризаючи» з різних місць шматочки великої задачі).  

2. метод «Поглинання жаб» Є такі справи, які робити не хочеться, але треба. Вирішення 

цієї проблеми можна описати побажанням: «Щоранку з’їдай жабу». 

3. метод «Поглинання слона» «Слони» - це дуже великі завдання. Їх за методом 

«швейцарського сиру» слід розбивати на дрібніші, тобто розбити «слона» на невеликі 

шматочки — «біфштекси» —і щодня «з’їдати» по одному з них.  

4. метод «Помідора» Людина здатна максимально концентруватися протягом 

півгодини, потім активність мозку плавно знижується. Якщо планувати час з 

урахуванням цих біоритмів, можна виконати великий обсяг робіт у стислі терміни. 
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У системі тайм-менеджменту важливою є роль керівника як координатора процесу. 

Він може виступати ініціатором процесу та здійснювати контроль за його виконанням. 

При цьому, розподіливши ролі в організації, визначивши основні функції, 

відповідальних осіб та терміни виконання завдань, можна суттєво збільшити 

продуктивність праці. 

Продуктивність без стресу починається з процесу розвантаження розуму, яке 

полягає у фіксації все більш-менш важливого на папері або іншому носії. Суть в тому, 

щоб викинути з голови все більш-менш важливе на зручний носій для подальшої 

обробки. 
Можливості, які дає тайм-менеджмент: 
добиватися результатів в житті; 

уміти виділяти пріоритети; 

бачити загальну картину; 

уникати стресів, забезпечити високий рівень енергії;  

створити основу для делегування; 

підвищити свій потенціал;  

створити рівновагу в своєму житті. 
 

Бойчук А.А. 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Василина О.Р. 
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ЦІННОСТІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 

 

 Корпоративна культура більшості вітчизняних компаній базується на цінностях 

їх керівників. Справді, хто як не керівник приймає стратегічні рішення, пов'язані з 

політикою, внутрішньою організацією компанії, визначає цілі компанії і окреслює шляхи 

їх досягнення. Природно, що в результаті велика частина ресурсів компанії буде 

спрямовуватися на досягнення цілей, пріоритетних для керівництва. 

 Категорію цінності та проблему ціннісної орієнтації можна назвати 

обличчям або візитною карткою економіки і  аграрної галузі, зокрема.  Від того, які 

цінності є домінантними в суспільстві, залежить стан матеріального становища його 

індивідів. Таким чином, наше життя є відображенням того, що є для нас цінним, а отже 

важливими.    

За умов соціально-економічної нестабільності, падіння життєвого рівня населення 

зростає роль відповідної соціально-етичної парадигми сучасного менеджера економічної 

сфери, як представника професії соціально-економічного спрямування, та прищеплення 

норм і принципів у процесі професійної  підготовки  майбутніх  працівників  

управлінського  поля,  здатних  реалізовувати  себе  у  сфері соціальної й управлінсько-

економічної діяльності, яка є одночасно і предметно-практичною, і носить чисто 

соціальний характер, оскільки пов’язана з задоволенням потреб суспільства. 

Менеджер відіграє ключову роль в системі управління підприємством. Він є 

носієм професійної культури в аграрній сфері, який має володіти не тільки професійними 

якостями, а й моральними якостями особистості. 

 Без  сумніву,  кожна  управлінська  задача  людини,  яка  обіймає  посаду  

менеджера  економічної сфери, потребує реалізації конкретних вимог, які не можуть 

бути виконаними відразу та в одній ситуації.  

Можна  погодитись  з  думкою  М.  Чапки  про  те,  що  «менеджмент  ─  це  

управління  соціально-економічними процесами підприємницької структури. 

Економічною умовою менеджменту є ринкова модель господарювання, яка базується на 

індустріальній організації виробництва чи комерції».  При цьому «основною ланкою 
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менеджменту є особистість людини, її психологічні характеристики, які залишаються 

незмінними і мають універсальне значення».[2]. 

 На сучасному етапі розвитку суспільства найбільш ефективним є таке  

управління, яке спрямоване  на  підвищення  ролі  людського  фактору.  Це  можна  

пояснити  тим,  що  людський фактор у сфері управління забезпечує розвиток кожного 

працівника, задоволення його особистих інтересів, розвиває ініціативу, творчі здібності 

кожного члена колективу. Без сумніву, такий менеджмент має моральні засади, оскільки 

вони одночасно орієнтовані на розвиток економічних і моральних людських відносин. 

Якщо сьогодні в центрі уваги менеджменту є людина, її особиста гідність, максимальне 

використання її потенціалу, то такий менеджмент є сучасним і етично коректним. 

 Цінності - це те, що добре, що правильно, справедливо, важливо. Ми можемо не 

завжди слідувати нашим цінностям, але завжди їх поважаємо. Якщо цінності одні, а 

правила інші, то починається криза. 

Європейські правила гри – це ринкова економіка і демократія. Ми часто 

звинувачуємо владу в тому, що вона погано будує такі правила. Але якби добре вона це 

не робила, нічого б не вийшло. Бо соціальні цінності середнього українця не просто 

відрізняються від європейських – вони їм протилежні. І межа проходить по довірі. 

Європеєць довіряє своїй державі та законам, які він вважає досить справедливими, а 

також довіряє іншим людям. А українець довіряє лише «своїм». Він не довіряє ані 

законам, ані державі. Довіра покращує економічний стан як підприємства, так і держави 

в цілому. Інвестиції зупиняються, коли нема довіри. 

 В європейській цивілізації важливими є цінності самореалізації. Це означає, що 

має бути: 1) свобода; 2) здатність співпрацювати з іншими колегами і вміння шукати 

компромісу; 3) відповідальність. 

Цінності,  які  доцільно  запозичувати  в інших  націй  для  утвердження  на 

українському  ґрунті,  коротко  можна охарактеризувати так:–  лідерство (прагнення  

бути  першими або  серед  перших  щодо  якості  та  кількості реалізованої  на  світовому  

ринку сільськогосподарської  продукції,  завдяки ефективному  використанню  наявних 

природних  ресурсів,  людського  потенціалу, власних й запозичених ноу-хау та 

інвестицій);–  відповідальність   (особиста підзвітність суб’єктів  АПК  і  здатність  діяти  

в  рамках етичних норм); –  дисципліна (дотримання  встановлених у  законодавчому  й  

адміністративному порядку  правил  поведінки  всіма  суб’єктами сільського 

господарства); –  робота  в  команді (об’єднання однодумців,  що  керуються  спільною  

метою для       досягнення  успіху,  прагнучи зменшення   постійних витрат) ;–  

самореалізація (необхідність створення таких  умов,  за  яких  селяни  мали  б  змогу 

максимально  розкрити  свої  особистісні можливості. [1]. 

 Успішні країни та компанії – це насамперед успішні люди, які надихають інших 

людей, а також встановлюють стандарти розвитку в усіх сферах. 

 Ефективний менеджмент – це насамперед менеджмент, який має цінності, має волю, і 

має мету. Весь світовий досвід показує, що базис для такого менеджменту знаходиться в 

освіті, причому не так освіті, як отриманні знання, як освіті, яка встановлює стандарти та 

формує світогляд, освіті, яка надихає.[3]. 

Для того, щоб система цінностей позитивно впливала на результати діяльності 

компанії, необхідно, щоб система цінностей працівника збігалася з системою цінностей 

компанії, а система цінностей компанії була інтегрована у стратегію розвитку і 

забезпечувала її реалізацію.  

 Найдієвішими засобами для закріплення нових цінностей є: 

- чітке визначення об’єктів, на які спрямовують свою відповідальність через 

увагу, оцінку та контроль управлінці; 

 - стиль і тактика реагування керівників на важливі події та кризи; 

 - виважений, чіткий розподіл функцій працівників, вчасне навчання та 

зрозумілий інструктаж; 
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 - чітке визначення і доведення до працівників критеріїв розподілу винагород та 

службового зростання;  

 - чіткі критерії для відбору, наймання на роботу, просування, отримання завдань і 

доручень. 

Політика корпоративних систем має бути спрямована на базові цілі – задоволення 

інтересів працівників, безперервне зростання, незалежність та розвиток працівників, 

який базується на основних людських цінностях. Визначення й формування цінностей, 

які близькі працівникам, відкриває можливості ефективної співпраці відповідно до 

політики фірми, що приводить до поліпшення якості трудового життя і підвищення 

конкурентоспроможності організації. 
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ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД ДО ЛІДЕРСТВА: 

ТЕОРІЯ X,Y,Z 
 

Кожна організація являє собою унікальну комбінацію індивідів, цілей і завдань. 

Кожен керуючий - це унікальна особистість, що володіє рядом здібностей.                                            

Часто трапляється так, що між сучасними поколіннями з’являються певні 

непорозуміння. Буквально різниця всього у пару років, а от порозуміння ніяк не знайти.                                                          

Вчені всього світу вже досить довгий час роблять дослідження на подібні теми. 

Адже усім зрозуміло, що величезна різниця між тими людьми, які народилися з різницею 

всього у пару років, не може бути зумовлена просто так. Звісно, що на це є особливі 

причини. Науковці певні, що сучасних людей просто неможливо характеризувати 

шляхом об’єднання в єдине ціле. Саме тому виникає теорія трьох поколінь: X, Y, Z. 

Кожне з них заслуговує окремої уваги, адже те, що добре для одних не завжди добре для інших. 

Покоління X (Generation X) 

Народжені в 1965-1982 роках. 

Покоління, як і всі інші покоління до них, які росли в період, коли соціальні 

інститути ослабли і втратили довіру. У цей період знову розцвів індивідуалізм. 

А основним чинником для неспокою цього покоління є втрата орієнтиру до духовних 

цінностей. Їхньою відмінною рисою є те, що вони скептично ставляться до усього, 

що їх оточує, тому й обирають вміння розраховувати виключно на свої сили. 

Їм притаманне альтернативне мислення, а також висока проінформованість про 

абсолютно усе, що відбувається у світі. Вони люблять, коли їх поважають за їхні рішучі 

кроки ,що є характерним для автократичних керівників. 

  Автократичний керівник має достатню владу, щоб нав'язувати свою волю 

виконавцям, і якщо буде потреба, без коливань прибігає до цього. Автократ навмисно 

апелює до потреб більше низького рівня своїх підлеглих, виходячи із припущення, що це 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/bidenko/5253d6e3370d5/


253 
 

 

той самий рівень, на якому вони оперують. Дуглас Макгрегор, відомий учений в області 

лідерства, назвав таких людей поколінням  «X» 

Покоління Y (Generation Y) 

Народжені в 1983-1999 роках.                                                                                              

Вважається, що на формування світогляду ігриків вплинули: перебудова, розпад 

СРСР, «лихі 90-і», тероризм, телебачення, поп-культура, розвиток мобільного 

та інтернет-зв’язку, комп’ютерних технологій, соціальних мереж, digital-медіа 

та відеоігор. Одна з найпомітніших рис Y — залежність від знань, які вони знаходять 

не у книжках з бібліотек, а на інтернет-ресурсах. Лідер покоління «Y» віддає перевагу 

таким механізмам впливу, які апелюють до потреб більш високого рівня: потреби до 

приналежності до якогось елітарного шару, високої мети, автономії і самовираження.                                                                                                                                    

Демократичний  керівник  базується на розумінні людської природи: праця - процес 

природний. Якщо умови сприятливі, люди не тільки візьмуть на себе відповідальність, 

але навіть будуть прагнути до неї. Дуглас Макгрегор людей з такою думкою відносив до 

покоління «Y» 
Покоління Z (Generation Z) 

Народжені в 1999-2010 роках.                                                                                                                          

Покоління зетів — це яскравий приклад людей, які з’явилися у часи великої 

глобалізації та постмодернізму. Їхньою характерною рисою є те, що з усіма сучасними 

технологіями вони на «Ти». 

Вони мають схильність до капризів та істерик, прагнуть, аби все було виключно 

так, як скажуть вони. Мають яскраво виражене нахабство, егоїзм та нарцисизм. Для зетів 

важлива свобода для одержання від них максимальної віддачі слід використовувати 

ліберально-демократичний стиль управління. 

Ліберальний  керівник надасть своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань 

та контролю за ними - це те що потрібно зетам. Основними позитивними 

характеристиками керівника-ліберала є: ввічливість, добродушність до підлеглих, 

готовність вислуховувати пропозиції та навіть критику підлеглих тощо. Але не слід 

забувати, що якщо їм дати надмірну свободу ,вони можуть вилізти вам на голову. 

Отже, кожне з поколінь має як позитивні, так і негативні риси і це абсолютно 

нормально, адже у світі немає нічого ідеального. Для них притаманні різні моральні і  

духовні цінності. Вони володіють хорошим ресурсним потенціалом, але для відкриття 

його на повну, слід врахувати їхні відмінності. Так, людям покоління Z не буде 

комфортно, коли до них  буде застосовуватися автократичний стиль управління, 

представникам покоління Х некомфортно при ліберальному стилі, а люди покоління Y є 

унікальними тому що вони, на відміну від інших, змогли пристосуватися, адже вони 

народилися, розвивалися та працювали між двома іншими періодами. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

 

Сучасне суспільство ставить нові вимоги до людини, потребує розвитку її 

духовного та лідерського потенціалу. Сьогодні зростає попит на обдаровану особистість, 
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яка нестандартно мислить, наділена сильною волею, високою працездатністю, 

особистісними уміннями і навичками, пов’язаними з ефективними комунікаціями, 

організацією власної справи, створенням команди і вмінням працювати в ній, 

мистецтвом вести переговори тощо. Тому проблема лідерства, особливо молодіжного, 

набуває великого значення.  

Аналіз соціально-психологічної вітчизняної і зарубіжної літератури з проблем 

лідерства засвідчив, що існують різноманітні точки зору щодо сутності цього поняття і 

підходів до його дослідження. Так, Б.Д. Паригін трактує лідерство як один з процесів 

організації та управління малої соціальної групи, який сприяє досягненню групових 

цілей в оптимальний термін і з оптимальним ефектом. Інші науковці (Н.І.Алексєєва, 

С.А.Багреців, І.Д.Бех, Дж.Террі) визначають лідерство як вплив на групу, що спонукає її 

членів до досягнення спільної мети. І.Валер, Ф.Массарик, Р.Таннекебаром трактують 

лідерство як міжособистісну взаємодію, яка виявляється в конкретній ситуації за 

допомогою комунікативного процесу і спрямована на досягнення цілей. О.М.Зайцева, 

Р.Л.Кричевський під лідерством розуміють явище активного провідного впливу 

особистості – члена групи – на групу в цілому в напрямку виконання групових завдань.  

Узагальнивши різні визначення, під лідерством ми розуміємо  комплексне, 

відносно стійке, динамічне особистісне утворення, що характеризується певною 

системою ставлень людини до людей та до самої себе. Зовнішньо воно виявляється у 

лідерській поведінці і діяльності. Внутрішньо лідерська позиція зумовлюється системою 

установок, цілей і цінностей і відображає характер потреб, мотивів і переконань 

особистості. 

Найбільш простою і широко поширеною класифікацією лідерства в організації є 

виділення його трьох стилів. 

Авторитарний. Це лідер, що вимагає монопольної влади. Він одноосібно визначає 

і формулює цілі і способи їх досягнення. Зв'язки між членами групи зведені до мінімуму 

і проходять через лідера або під його контролем. Авторитарний лідер намагається 

підвищити активність підлеглих адміністративними методами. Його головна зброя - 

«залізна вимогливість», загроза покарання, почуття страху. Авторитарний стиль 

економить час і дає можливість передбачити результат, але при його використанні 

придушується ініціатива послідовників, і вони перетворюються на пасивних виконавців. 

Демократичний. Цей стиль, на думку більшості дослідників, виявляється більш 

кращим. Подібні лідери зазвичай тактовні, поважні, об'єктивні у спілкуванні з членами 

групи. Соціально-просторове положення лідера - усередині групи. Такі лідери ініціюють 

максимальну участь кожного в діяльності групи, що не концентрують відповідальність, а 

намагаються розподілити її серед усіх членів групи, створюють атмосферу 

співробітництва. При даному стилі посилюються особисті зобов'язання послідовників по 

виконанню роботи через участь в управлінні, однак, для прийняття рішень потрібно 

набагато більше часу, ніж при авторитарному стилі. 

Пасивний (його ще називають ліберальний). Такого лідера характеризує 

відсутність похвали, осуду, пропозицій. Він намагається піти від відповідальності, 

перекладаючи її на підлеглих. Установка подібного лідера - по можливості непомітне 

перебування осторонь. Лідер уникає конфліктів з людьми і усувається від розбору 

конфліктних справ, передаючи їх своїм заступникам та іншим людям, намагається не 

втручатися в хід діяльності групи. Багато дослідників не виділяють цей стиль як 

особливий, обмежуючись протиставленням авторитарного і демократичного стилів, так 

як пасивного лідера важко назвати лідером. 

Цікавою є класифікація за типами лідерства: 

1.Ділове лідерство. Воно характерне для груп, що виникають на основі 

виробничих цілей. У його основі лежать такі якості, як висока компетентність, вміння 

краще інших вирішувати організаційні завдання, діловий авторитет, досвід і т.п. 



255 
 

 

2.Емоційне лідерство. Воно виникає в соціально-психологічних групах на основі 

людських симпатій, привабливості міжособистісного спілкування. Емоційний лідер 

викликає у людей довіру, випромінює теплоту, вселяє впевненість, знімає психологічну 

напруженість, створює атмосферу психологічного комфорту. 

3.Ситуативна лідерство. За своєю природою воно може бути і діловим, і 

емоційним. Однак його відмінною рисою є нестійкість, тимчасова обмеженість, зв'язок 

лише з певною ситуацією Ситуаційний лідер може повести за собою групу лише в певній 

ситуації, наприклад при загальної розгубленості під час пожежі. 

Щоб підтримати таку культуру лідерства, організаціям слід докласти чимало 

зусиль, з неба вона не впаде. 

У повсякденному житті часто плутають термін «менеджер» і «лідер», але це 

розрізняються поняття. Американський дослідник Дж. Коттер писав, що найголовніша 

функція лідера організації - визначити необхідні цілі, точніше, місію організації, і 

розробити стратегію для її досягнення. 

А робота менеджера полягає в тому, щоб здійснити цю стратегію на практиці. 

Менеджер втілює в життя бачення організаційного майбутнього, місію, цілі, які 

створюються лідером. Основний обов'язок менеджера - рішення конкретних завдань, а 

лідери здійснюють загальне керівництво і намічають генеральний план розвитку 

компанії (відділу) володіючи баченням майбутнього. Ефективні лідери змушують людей 

вірити в їхню бачення і йти за ними по шляху досягнення цілей. Плутанина між цими 

двома термінами виникає тому, що відмінність між вибором місії, і її здійсненням часто 

стирається - це відбувається тому, що від багатьох лідерів чекають не тільки постановки 

завдання, а й допомоги в її реалізації. Також від менеджерів часто вимагають вести 

підлеглих, хоча це робота лідерів. Занадто багато так званих лідерів не справляється з 

управлінськими аспектами своєї роботи, так як ставлять недосяжні цілі. Тому необхідно 

враховувати, що деякі менеджери є лідерами, а деякі - ні. 

Менеджер в своєму впливі на роботу підлеглих і побудові стосунків з ними перш 

за все використовує і покладається на посадову основу влади і джерела, її живлять. 

Лідерство як специфічний тип відносин управління ґрунтується більше на процесі 

психологічного впливу. Цей процес є набагато більш складним, що вимагає високого 

рівня взаємозалежності його учасників. На відміну від власне управління лідерство 

передбачає наявність в організації послідовників, а не підлеглих. 

Здібності лідера-це досвід, який набувається і вдосконалюється шляхом проб і 

помилок. 

Природа лідерства може бути краще зрозуміла, якщо порівняти його з власне 

управлінням. Бути менеджером і бути лідером в організації - не одне і те ж. Менеджер в 

своєму впливі на роботу підлеглих і в розвитку відносин з ними перш використовує 

посадову основу влади та її джерела. Лідерство ж, як специфічний тип відносин 

управління ґрунтується на процесі соціального впливу, взаємодії в організації. Цей 

процес складніше, що вимагає високого рівня взаємозалежності його учасників На 

відміну від власне управління, лідерство передбачає наявність в організації 

послідовників, а не підлеглих, відносини начальник - підлеглий, властиві традиційному 

погляду на управління, заміняються відносинами лідер - послідовник . 

Бути менеджером ще не означає автоматично вважатися лідером в організації, так 

лідерства значною мірою властива неформальна основа. Процес впливу через якості та 

вміння отримав назву неформального в лідерства. Неформальний характер лідерської 

позиції більше обумовлений використанням особистісної основи влади та її джерел. 

Ідеальним для лідерства вважається використання ефективного співіснування основ 

влади. 

Безсумнівно, менеджер повинен ясно усвідомлювати, що такі риси поведінки як 

ввічливість, тактовність, делікатність, абсолютно необхідні не тільки для вміння вести 

себе в суспільстві, а й для звичаю життєвого буття. Не можна також забувати про 
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культуру спілкування, почутті міри, доброзичливості, потрібно повністю управляти 

своїми емоціями, стресами. Необхідно мати свій образ імідж менеджера, який гарантує 

не тільки половину успіху, але й постійне задоволення від діяльності. 
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МЕНЕДЖЕР ЯК СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК.  ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ. 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ  

 
Керівник як явище соціального життя не виникає на порожньому місці. Щоб 

зрозуміти його потенційні можливості, який соціальний заряд у неї закладено, необхідно 

знати його соціальну природу, осмислити і зрозуміти його шлях у керівництво. З яким 

набором знань, яким життєвим, професійним досвідом він приходить в управлінську 

діяльність? Носієм якого способу життя він є, до чого він більш відкритий? Що для 

нього є, безумовно, зрозумілим і ясним в цій дійсності? Які соціальні, професійні 

пріоритети він для себе вибудовує? На яку соціальну роль він здатний, яке його 

соціальне призначення, які соціальні наслідки його діяльності? І, нарешті, що він являє 

собою як соціальний тип? 

Для розуміння того, що являє собою сучасний керівник, важливо знати, який 

організаційно-правовій формі належить організація, де він працює. Середа, в якій він 

здійснює управлінську діяльність, стала досить різноманітною. Реальні умови сильно 

розрізняються за особливостями організації управління (прийняття управлінських 

рішень, регламентація діяльності, співвідношення формальних і неформальних методів 

управління, форми контролю, обсяг повноважень і прав, робочий простір і багато 

іншого). 

Тайм-менеджмент —це здатність ефективно контролювати і керувати своїм 

особистим часом, яка полягає в умінні відсортовувати важливі і першорядні справи від 

не надто нагальних справ. І як тільки людина починає застосовувати цю здатність у 

своєму житті, у неї відразу зникає вся суєта в справах. 

Основні правила тайм-менеджменту:   

- робота в певні години. У кожної людини є свої особисті біоритми. І якщо 

поспостерігати деякий час за своїм організмом, то можна визначити той час, на який 

припадає пік активності. Саме в тоді й потрібно працювати з повною ефективністю. 

Можна встигнути зробити багато запланованих речей за короткий проміжок часу. 

- пріоритетність. Важливий крок у тайм-менеджменті — це правильно 

розставити пріоритети в справах за ступенем важливості. Тут критерії важливості 

можуть бути будь-якими, починаючи від важливості проекту до фінансової мотивації. 
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- фільтрація інформації. Фільтрувати інформацію потрібно для того, щоб не 

перевантажувати свій мозок непотрібними даними і не витрачати на них свій час. Для 

цього варто навчитися вивчати тексти, швидким поглядом вибираючи з контексту тільки 

те, що необхідно. 

- автоматизація рутинної роботи. Якщо у Вас є така робота, яку Ви повинні 

робити постійно і саме вона займає багато часу, потрібно знайти спосіб, як цю роботу 

автоматизувати. Якщо потрібно постійно перевіряти свою пошту, то найкраще за все 

поставити програмку, яка буде нагадувати про прихід нових листів на Вашу адресу 

електронної пошти. 

- концентрація на одному завданні. У цьому пункті все просто. Якщо Ви 

виконуєте відразу багато справ, то Ваша продуктивність падає. Візьміть собі за правило, 

не розпочинати нове завдання, якщо ще не закінчили попереднє. 

- спочатку найважче. Як показує практика багатьох, спочатку почати 

виконувати найскладніші справи. Адже якщо Ви будете постійно відкладати важку 

справу на потім, Ви ризикуєте її ніколи не зробити. Плюс увесь день у Вас буде відчуття 

незавершеності, яке буде заважати виконувати інші справи. 

- працюйте в офісі. Як би це не звучало, але вдома продуктивна працювати 

можуть не всі люди. Адже в такій неформальній атмосфері є безліч відволікаючих 

моментів. 

- плануйте справи заздалегідь. Якщо Ви спочатку витратите як мінімум 10% 

часу на планування справ до початку їх реалізації, це заощадить 90% часу в період 

виконання. Планувати свої справи потрібно, починаючи від більшого до меншого, 

переходити від довгострокових справ до короткострокових. А складне завдання 

простіше розбити на кілька дрібних. 

- навчіться говорити НІ. Якщо якісь справи або люди не входять в план Ваших 

термінових справ, то відразу скажіть «НІ». І не потрібно думати, що Вас можуть не так 

зрозуміти. Повірте, справжні друзі завжди зрозуміють. 

- чистий стіл. Нехай всі говорять, що брудний стіл це ознака творчого безладу. 

Але в даному випадку потрібно вчитися у багатих людей. А у них стіл завжди чистий і 

все лежить на своєму місці. Такий порядок дає їм можливість знайти все, що їм потрібно, 

за короткий проміжок часу. 

- немає поспіху в роботі. Коли Ви почали займатися своїми справами, то не 

поспішайте і робіть все рівномірно. Інакше поспіх призведе до збільшення помилок, і до 

витрат часу на їхнє усунення. 

- візьміть вихідний. Саме відпочинок прямо пропорційний ефективності в 

роботі. Адже якщо людина добре відпочила, вона і працює гарно, і все встигає. Тому 

якщо Ви втомилися і розумієте, що Вам потрібен вихідний, візьміть його 

Самоменеджмент – актуальний і перспективний напрям в науковому менеджменті. 

Це напрям в менеджменті виник завдяки потребам суспільства і покликаний підвищити 

ефективність діяльності людини, на основі досягнення його особистого розвитку. 

Головна мета самоменеджменту полягає в тому, щоб максимально використовувати 

особисті можливості, усвідомлено управляти ходом свого життя (самовизначатися) й 

переборювати зовнішні обставини як на роботі, так і в особистому житті. Кожній людині 

взагалі, й особливо тій, котра готує себе до роботи менеджера, насамперед необхідно 

вміти перетворити ситуацію, для якої типова невпорядкованість дій, зумовлена 

зовнішніми обставинами, у ситуацію цілеспрямованих і здійсненних завдань. 

Перш за все самоменеджмент це самоорганізація, уміння управляти собою, 

керувати процесом управління в найширшому сенсі слова – в часі, в просторі, 

спілкуванні, діловому світі. Оволодіти даною наукою не так просто, і молодому 

керівнику треба починати все-таки з самоосвіти, причому мало лише набувати знань, 

потрібна ще і практична реалізація. Самоменеджмент – це дуже важка робота, тому 

необхідно бути готовим до самовдосконалення.их і професійних цілей. 
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Базовим рівнем системи самоменеджменту є особиста ефективність, на основі якої 

здійснюється ефективне управління власними ресурсами: час, простір, комунікації, 

фінанси. Особиста ефективність або ефективна діяльність особи неможлива без 

досягнення певного рівня розвитку шляхом саморозвитку. Саморозвиток 

(індивідуальний розвиток) – процес, у рамках якого людина набуває здатність захищати 

себе, управляти поточними подіями, формувати позитивні стосунки з навколишнім 

світом і радіти життю, будучи відкритим їй. Процес саморозвитку здійснюється шляхом 

подолання перешкод і розвитку особових якостей, сприяючих досягненню поставлених 

цілей і завдань (воля, наполегливість, стресостійкість, уміння впливати на людей і тому 

подібне). У цьому процесі поєднуються наступні складові: 

– особовий розвиток (особове зростання); 

– інтелектуальний розвиток; 

– професійний (кваліфікаційний) розвиток; 

– підтримка фізичного стану (оздоровлення). 

Професійний саморозвиток – це не масове і навіть не типове явище, тому що не всі 

володіють якостями, які необхідні для цілеспрямованої роботи над собою. Саморозвиток 

відбувається тільки у тих, хто володіє необхідними якостями, головними з яких є: 

– внутрішня мотивація на професійні завдання, досягнення високих результатів в їх 

вирішенні і мотивація на себе; 

– здатність до саморозвитку; 

– розуміння змісту і методичних основ саморозвитку. 
 

 

Квітінська М.В. 

                                                                                                                                            Науковий керівник: к.е.н., доцент Вольська А. О.                              

                                                    Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

                                                           соціально-економічний коледж 

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ, ЯК ШЛЯХ ДО УСПІХУ 

 

Майже усе людство на землі бажає особистого успіху. Кожен хоче щасливого, 

здорового життя, працювати на високій посаді, насолоджуватися кар’єрою та 

фінансовою незалежністю, хоче змінити світ навколо себе, бути значущим, позитивно 

впливати на тих, хто його оточує. Стати успішною людиною може будь хто, адже 

можливість стати успішним закладено в середині кожного. Саме бажання, є відправним і 

надзвичайно  важливим елементом на досить нелегкому та довготривалому шляху до 

успіху. Максимально використовувати власні можливості, свідомо управляти перебігом 

свого життя (тобто самовизначатися) і долати зовнішні обставини як на роботі, так і в 

особистому житті покликаний самоменеджмент. Самоменеджмент спрямований на 

максимальне використання працівником власних можливостей і свідоме управління 

своїм робочим часом. 

Самоменеджмент – актуальний і перспективний напрям в науковому 

менеджменті. Цей напрям в менеджменті виник завдяки потребам суспільства і 

покликаний підвищити ефективність діяльності людини, на основі досягнення її 

особистих і професійних цілей [1]. 

Проблематикою та прагматикою самоменеджменту займаються провідні 

вітчизняні науковці такі, як  Будзан Б.П., Бабчинська О.І., Ганза І.В., Мідляр  А.К., Чкан 

А.С., Шегда А.В. та інші. 

Зауважимо, що дослідник самоменеджменту професор, керівник Інституту 

стратегії використання часу Лотар Зайверт обґрунтовано нагадує про те, що 

поліпшувати своє життя необхідно із самого себе. “Зміни себе – і ти зміниш світ навколо 
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себе”. Замість того, щоб змінювати обставини, які ми і так не в силах змінити, потрібно 

змінити своє відношення до них. Л.Зайверт дає практичні рекомендації для тих, хто хоче 

поліпшити своє безпосереднє виконання функцій керівника, менше засиджуючись на 

роботі, ефективніше виконуючи покладені завдання з меншими витратами часу, 

попереджаючи стреси, підвищуючи кваліфікацію і пропонує:  

1. формувати робочі блоки, в які ви будете включати виконання великих або 

подібних за характером завдань. Тому, хто постійно перериває свою роботу або кому 

заважають сторонні, для виконання завдання потрібно значно більше часу, ніж 

зосередившись виключно на виконанні роботи такого ж обсягу. Якщо об'єднати 

виконання декількох невеликих за обсягом, але подібних за характером робіт в робочі 

блоки, то зекономиться час. 

2. Навмисно усамітнюватися і встановлювати неприйомні години. Для виконання 

надзвичайно важливих завдань необхідно мати можливість працювати спокійно, без 

будь-яких перешкод ззовні.  

3. При проведенні переговорів встановлювати регламент, а також визначати 

необхідні витрати часу для виконання певних завдань. Тривалість виконання тієї чи 

іншої роботи зазвичай залежить від наявного в розпорядженні часу. Обговорювати слід 

все, що необхідно, але не більше години. 

4. Дотримуватися принципу встановлення пріоритетів при виконанні всіх видів 

робіт. Ніхто не в змозі впоратися з усіма справами, які необхідно або хотілося б зробити. 

Єдина можливість впоратися з потоком завдань, ділових зустрічей і домовленостей – це 

чітко і однозначно встановити для них пріоритети, орієнтуючись на досягнення власних 

цілей і виконання дійсно важливих справ. 

5. По можливості виконуйте тільки дійсно важливі справи (принцип Парето). 

Вільфредо Парето в XIX в. виявив, що лише невелика частина результату будь-якої 

діяльності справді щось важить. Так, наприклад, 80% успіху фірми досягається завдяки 

лише 20% клієнтів. 

6. Повною мірою використовуйте делегування як оплачувану послугу. Оскільки 

делегування повноважень тягне за собою значну економію часу, вигідніше тривалий час 

користуватися платними послугами поза межами своєї фірми, вдаючись до допомоги 

різних агентств, консультаційних фірм і організацій, що надають різні послуги. В 

сучасних умовах на ринку послуг пропонується будь-яка кваліфікована допомога. 

7. Великі завдання виконуйте невеликими частинами (тактика «салямі»). Цілі і 

проекти слід ділити на невеликі порції і виконувати їх протягом досить тривалого часу, 

щодня відводячи на цю роботу приблизно по дві години. Після досягнення першої 

проміжної мети з’являться і певні результати, які будуть стимулювати виконання решти 

завдань. 

8. Встановлюйте для самого себе строки виконання справ категорії «А». Якщо 

заздалегідь, наприклад на початку місяця, в робочому календарі зарезервувати певні 

часові блоки для виконання своїх починань і сприймати їх як заздалегідь заплановані 

ділові зустрічі або наради, та до того ж позначити їх тим же кольоровим маркером, який 

ви використовуєте для позначення всіх своїх важливих справ, то це психологічно 

налаштує вас на обов'язковість їх виконання. 

9. Головні завдання виконуйте рано вранці (відчуття успіху). Те, що виконано 

заздалегідь (наприклад, перед усіма повсякденними справами, такими, як розмови по 

телефону, відповіді на ділові листи, наради тощо), створює відчуття справжнього успіху; 

результат ранішньої роботи ніхто вже не зможе у вас відняти або зіпсувати. 

10. Свідомо враховуйте в робочих планах коливання рівня працездатності. При 

плануванні справ на день слід пам'ятати, що найважливіші справи виконуються на 

початку робочого дня [2]. 

На нашу думку, головною складовою успіху є виконання роботи із задоволенням. 

Якщо виконувати свою роботу із задоволенням, працюватиметься із максимальною 
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самовіддачею, що надалі приведе до успіху. Слід  вибирати лише свій стиль, який вам 

найбільш близький до душі. Саме у ваших перевагах і знаходиться ключ до успішності. 

Заручіться підтримкою рідних людей. Не зволікайте та не втрачайте час даремно, 

впевнено крокуйте лише вперед, час не стоїть на місці.   

Досягнення успіху супроводжується також оптимістичним настроєм, не варто 

боятися мріяти. Адже саме мрії та оптимістичне налаштування на діяльність дають 

вагомий внесок до хорошого результату.  

Отже, зазначимо фактори, що приводять до успіху: 

1) Впевненість у собі. Не боятись приймати серйозні та ризикові рішення. 

Розглядати помилки потрібно, як досвід, а не привід для сумнівів. 

2) Незалежність. На першому місці, думаючи про інших, не слід забувати про свої 

інтереси. 

3) Багата уява. Завжди уявляйте себе успішним. Сила думки  надзвичайно сильна. 

4) Наполегливість. При виникненні навіть глобальних проблем не впадати у 

відчай, а шукати їх вирішення.  

5) Зосередженість. Не обов’язково братись за всі справи одночасно. Слід 

зосереджуватись на головних питаннях проекту. 

6) Ні за яких обставин не впадайте у відчай. Критика не є приводом для розпачу. 

Не приймайте все близько до серця.  

7) Уміння розібратись в собі. Лише зрозумівши самого себе, можна усвідомити на 

що ви здатні.  

8) Ясність намірів. Вірити в те, що доведете справу до кінця, та ніякі перешкоди 

які будуть виникати, вам не зашкодять. 

9) Оптимістичний настрій. Успіх і оптимізм завжди доповнюють один одного. 

Оптимізм робить важку задачу цілком здійсненою. Навіть наполегливість без оптимізму 

значить мало. Не здавайтеся перед труднощами. 

10) Любов до життя. І пристрасть до своєї справи. Це незамінні супутники 

успішності. 

Досягти успіху – не справа однієї хвилини. Це надзвичайно довгий і тернистий 

шлях.  Тому саме самоменеджмент обумовлений великими перспективами розвитку, з 

умовою, що до соціального управління залучатимуться талановиті люди, які завдяки 

своїй професійності та високому інтелекту, здатні створювати всі умови для досягнення 

головної мети соціально відповідальної організації – підвищення якості життя його 

працівників. 
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виникає потреба у застосуванні засобів, що забезпечують досягнення цілей управління, 

тобто методів управління.  

Засоби цілеспрямованого впливу на виробничий колектив або на окремих його 

членів називають методами управління, вони являють собою важливий елемент процесу 

управління (наявність прогресивних методів управління та вміле використання їх є 

передумовою ефективності управління і господарських процесів). 

Методи управління – це способи впливу на окремих працівників та виробничі 

колективи в цілому, необхідні для досягнення визначених управлінням цілей, за 

допомогою них управління встановлює правила дій та поведінки, що є обов'язковими 

для всіх керованих об'єктів, які безпосередньо підпорядковуються цій системі, узгоджує, 

об'єднує, координує і регулює їх діяльність у часі та просторі, забезпечує безперервний 

та ритмічний розвиток у певному напрямку, виходячи із поставлених задач та цілей 

підприємства. 

Методи управління покликані забезпечити високу ефективність діяльності 

колективів, їх злагоджену роботу, сприяти максимальній мобілізації творчої активності 

кожного працівника. Цим методи управління відрізняються від усіх інших технічних та 

технологічних методів, які використовуються у ході вирішення комплексних виробничо-

господарських завдань. 

Особлива роль методів управління полягає у тому, щоб створити умови для чіткої 

організації процесу управління, використання сучасної техніки і прогресивної технології 

організації праці і виробництва, забезпечити Їх максимальну ефективність при 

досягненні поставленої мети. Таким чином, зміст поняття «методи управління» витікає із 

суті і змісту управління і належить до основних категорій теорії управління. 

Під методом управління розуміють спосіб, прийом або сукупність прийомів 

цілеспрямованого впливу на інтереси людей, а через них – на матеріальне 

виробництво для досягнення мети.  

Отже, суть методу становить сукупність практичних прийомів, способів 

виконання функцій з урахуванням економічних законів і вимог наукових принципів 

управління. 

Відповідно до основного економічного закону визначають цілі виробничої 

діяльності підприємства, свідомо підтримуються оптимальні пропорції у виробництві 

раціонально використовуються ресурси в інтересах підприємства.  

Згідно з вимогами закону розподілу за працею здійснюється вплив на розвиток 

підприємства через матеріальну зацікавленість і розподіл предметів споживання та 

послуг залежно від кількості та якості праці кожного працівника.  

Відповідно до закону вартості організовується господарський розрахунок, 

встановлюються ціни, плата за фонди, кредит, працює фінансовий механізм тощо. 

За допомогою методів управління забезпечується організаційний вплив 

управляючої системи чи окремого керівника на об'єкт управління, визначаються умови 

кругообороту фондів і час виробництва. 

Методи управління – це сукупність прийомів і способів впливу суб'єкта 

управління на керований об'єкт для досягнення поставлених цілей. 

Слово "метод" – грецького походження (methodos), що в перекладі означає спосіб 

досягнення якої-небудь мети. Методи управління реалізують основний зміст 

управлінської діяльності, вони – найбільш рухливі й активні елементи системи 

управління, носять альтернативний характер і спрямовані на реалізацію цілей та 

принципів управління. Методи пов'язані з змістом праці працівників апарату управління 

і в сукупності являють собою складну систему. Система методів управління – це способи 

і прийоми, за допомогою яких менеджери виконують закріплені за ними функції. 

Усі методи управління використовуються в практичній діяльності керівником не 

як окремі, розрізнені й самостійні способи впливу, а як цілісна система взаємопов'язаних 

та взаємодіючих конкретних методів. У методах управління виражається сутність його 
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принципів у конкретній формі, адаптованій до реалій господарської діяльності. З їхньою 

допомогою менеджери забезпечують скоординовану діяльність в підприємстві та єдність 

інтересів усього персоналу.  

Мета і методи взаємопов'язані між собою. Кожній меті відповідають певні методи 

її досягнення. Тому менеджеру важливо слідкувати за відповідністю мети методам своєї 

діяльності.  

Про те, що людство вже давно усвідомило значення методів у життєдіяльності 

суспільства, може свідчити одне з положень із стародавньої китайської філософії: 

"Цілеспрямована діяльність людини проявляється в тому, що людина має метод: мету, 

засіб, план дій або порядок дій для досягнення поставленої мети, а також відповідні 

критерії для оцінювання результатів своєї діяльності».  

Управлінський вплив на колективи пов'язаний з мотивацією, тобто з 

використанням чинників, які визначають поведінку людини в колективі. Звідси випливає 

вимога до методів управління: вони повинні мати мотиваційну характеристику, яка 

визначає напрям їх дії.  

Відповідно мотиваційної характеристиці у складі методів управління виділяють 

три групи: економічні; організаційно-розпорядчі; соціальні.  

На сьогоднішній день, стосовно сутності методів управління  у науковців не 

виникає полеміки, тому в усіх наукових працях наводяться майже однакові визначення. 

Наприклад, в працях Шекшні С. В., Слинькова В. Н, Крушельницької О. В. і Мельничук 

Д. П. наводиться наступне визначення: „Методи управління – це способи впливу на 

колективи й окремих працівників з метою здійснення координації їхньої діяльності в 

процесі функціонування організації” . 

Різниця між цими визначеннями полягає в меті здійснення управлінського 

впливу, але якщо розглядати функціонування підприємства як досягнення ним 

поставлених цілей, то ці два визначення методів управління є тотожними.  

Роберт А. Могоуан, президент компанії "Сейфуей Сторс" (США), розглядає 

систему як "серію функцій, чи кроків дій, що мають метою досягнення бажаного 

результату", а метод – як "деталі окремих дій системи". 

Отже, на нашу думку, система методів управління – це система способів 

здійснення управлінських впливів на персонал для досягнення цілей менеджменту 

підприємства. 

Нестандартний підхід до дослідження методів управління персоналом 

підприємства описали в своїй праці „Сучасний менеджмент: теорія і практика” 

Большаков А. С. і Михайлов В. І. Вони деталізували методи управління та застосували 

математичні функції для опису процесів, що відбуваються на підприємстві. 

Про методи управлінського впливу йдеться у статті науковців Завалкевича Л. і 

Косика В. У праці приділяється увага такому методу, як маніпуляція, і можливостям 

керівника надавати інформації позитивний або негативний характер, за допомогою чого 

можна коригувати дії підлеглих. 

Методи управління застосовуються по відношенню до працівників в цілому і до 

окремим співробітникам.  

Число методів управління та їх поєднань безмежно, що визначається складністю і 

різноманіттям вирішуваних завдань при регулюванні діяльності об'єктів управління. На 

практиці, як правило, застосовуються одночасно різні методи управління, їх поєднання і 

комбінації, так як вони органічно доповнюють один одного. Методи управління повинні 

знаходитися в постійній динамічній рівновазі в залежності від реальних умов діяльності 

підприємства. 

за змістом впливу – методи, що відповідають вимогам економічних, соціально-

психологічних, організаційно-психологічних,   демографічних та інших законів; 

за спрямованістю   – методи матеріального,   соціального,  морального   і 

організаційно-адміністративного впливу; 
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за  організаційними   формами   – методи   одноосібного, колегіального   і 

колективного впливу; 

за змістом методи управління поділяються на такі: організаційно-адміністративні, 

засновані на прямих директивних вказівках; економічні, обумовлені економічними 

відносинами; соціально-психологічні, застосовувані з метою підвищення соціальної 

активності співробітників. 

Використовуються і інші критерії для класифікації методів управління. 

Економічні методи управління ґрунтуються на дії економічних чинників ринкової 

економіки, їм належить провідне місце в системі методів управління господарською 

діяльністю підприємства. Вони сприяють виконанню такої функції управління, як 

планування. Ці методи управління пов’язані і з функціями мотивації та контролю.  

До економічних методів управління належать: стратегічне і поточне планування 

господарської діяльності підприємств, формування системи оподаткування суб’єктів 

господарювання, визначення дієвої амортизаційної політики, встановлення державою 

мінімального рівня заробітної плати та пенсій, а також і матеріальне стимулювання 

праці, ціноутворення, фінансування, кредитування, штрафні санкції. 

В управлінні діяльністю підприємств, поряд з економічними, важлива роль 

належить методам організаційно-розпорядчого впливу. Вони забезпечують чіткий 

розподіл обов’язків в апараті управління, дотримання правових норм і повноважень у 

вирішенні питань господарської діяльності, а також застосування заходів примусу і 

дисциплінарної відповідальності.  

Так, організаційно-розпорядчі методи забезпечують підтримку організованості 

роботи та високої дисципліни праці, координацію трудових зусиль працівників шляхом 

прямого (адміністративного) спонукання їх до дій, а також контроль за роботою 

підприємств, організацій і окремих працівників. 

Застосування організаційно-розпорядчих методів впливу виключає суб’єктивізм і 

захоплення адмініструванням.  

Інакше кажучи, керівник і працівники апарату управління, вирішуючи 

різноманітні питання господарської та іншої діяльності, не повинні покладатися лише на 

силу розпоряджень і наказів. 

Для успішної роботи підприємств у нових умовах господарювання передусім слід 

активізувати соціальну активність кожного працівника – ініціативність, творчу 

цілеспрямованість, самодисципліну.  

Цього можна досягти, управляючи інтересами і через інтереси. 

Всі методи управління впливають зазвичай комплексно, тому не слід 

протиставляти різні методи один одному, підрозділяючи на головні і другорядні. 

Навпаки, їх треба розглядати в єдності та взаємозв'язку, бо їх комплексне використання 

сприяє оптимальному досягненню поставлених цілей. 

 

 

Сокирко В.А. 

Науковий керівник : к.е.н. доц. Михалюк Н.І. 

Львівський національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА 
 

У повсякденному житті менеджер повинен виконувати безліч робіт, які 

визначаються функціональними обов’язками, зумовленими посадою, різними життєвими 

ситуаціями. Менеджери діють за умов, коли вони весь час відчувають тиск власників, 

вищих керівників, підлеглих, споживачів, ділових партнерів та ін. Як наслідок, чимало 

менеджерів зазнають стресів, що негативно позначається на ефективності їхньої праці.  
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Причиною незадовільної роботи багатьох керівників, особливо початківців, є 

невміння розпоряджатися часом. Такі менеджери прагнуть виконати усі завдання 

самостійно, встигнути на усі наради, прийняти усіх відвідувачів, глибоко вникнути в усі 

питання діяльності підприємства. Вони приїздять на роботу першими і їдуть з неї 

останніми. При цьому чимало справ залишаються невиконаними. Керівник, який не вміє 

розпоряджатися часом, нездатний побачити перспективу за безліччю повсякденних 

турбот. Врешті ефективність його праці мінімальна, виникає відчуття незадоволення 

собою, підлеглими, невпевненість у власних силах. Причиною цього є невміння 

планувати роботу. Для менеджера, що має недолік часу на рішення виробничих, 

фінансових, соціальних і інших проблем, характерні:  

· безплановість у використанні робочого часу і слабке опрацювання ключових 

сфер діяльності; 

· нервозність, поспішність і сумбурність у діях; 

· нетерплячість у прийнятті рішень і у відносинах з рівними за рангом і з 

підлеглими; 

· недостатній рівень розподілу управлінської праці в підрозділах і низький 

ступінь делегування функцій і відповідальності підлеглим; 

· відсутність порядку на робочому місці; 

· надмірність і безсистемність роботи з документами і кореспонденцією, що 

надходить; 

· використання принципу “що не встиг на роботі - дороблю вдома”.  

У теорії управління загальновизнаним є “золоте правило”, сутність якого така: 

самою важливою здатністю керівника є отримання результатів через своїх працівників. 

У тому ступені, в якому він вміло передає свої повноваження виконавцям, він ефективно 

керує. Чим більше і частіше керівник застосовує цей метод, тим більш оптимальною 

виявляється і організація виконання загалом. Делегування повноважень працівникам 

психологічно передбачає єдність довіри і вимогливості - базовий принцип, який 

“працює” на організацію “комунікативного простору”: довіряючи, керівник надає 

працівникам можливість максимально використати їх досвід, знання і здатності у 

виконанні завдань, а вимагаючи, він підвищує відповідальність працівників за їх якість, 

обсяги і терміни.  

При делегуванні  певних видів робіт за керівником у будь-якому випадку 

залишається управлінська відповідальність, яка не може бути делегована (принцип 

фіксованої відповідальності). У свою чергу, особи, яким делегували повноваження, 

відповідальні перед своїм безпосереднім керівником.  

Найбільш доцільно використовувати делегування у таких ситуаціях:  керівник 

бачить і розуміє, що підлеглий може виконати певну роботу краще;  зайнятість не дає 

змоги керівнику самому вирішити проблеми; керівник намагається сприяти зростанню 

професійної майстерності підлеглих;  керівникові необхідно вивільнити час для 

вирішення інших завдань. 

Застосування методу делегування повноважень передбачає створення певних 

організаційних передумов, які і забезпечують в сукупності його ефект в реалізації 

управлінських рішень. Починаючий керівник підприємства або менеджер можуть 

допускати організаційні помилки, які перекреслять усі їх зусилля в делегуванні 

повноважень. Передача задач або діяльності може здійснюватися на тривалий термін або 

обмежуватися разовими дорученнями. 

Доцільно відзначити переваги делегування: делегування допомагає керівнику 

визволити час для важливих задач і трохи розвантажитися; делегування сприяє 

використанню фахових знань і навичок робітників; делегування стимулює розкриття 

спроможностей, самостійності і компетенції підлеглих; делегування позитивно впливає 

на мотивацію праці співробітників. 
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Відмітною особливістю дійсного делегування відповідальності є те, що керівник 

несе відповідальність тільки в тому випадку, якщо помилки зумовлені його нездатністю 

здійснювати керівництво. Тому реальна особиста відповідальність може бути лише тоді, 

коли як робітник, так і керівник можуть впливати на відповідні події.  
 

 

Маланяк О.А. 

Науковий керівник : викладач Роздайбіда Н.М. 

Вишнянський аграрний коледж ЛНАУ 

 

СКЛАДОВІ ЗМІСТУ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Планувати особистий робочий час керівника необхідно так само, як і всі інші види 

діяльності організації та її ресурси. Це вимагає здійснення планування року, півріччя, 

місяця, тижня, дня. Розробляння плану дня пов’язано з необхідністю врахування обсягу 

діяльності, яка підлягає виконанню, відповідно до плану досягнення життєвих цілей, 

заходів і робіт інших сфер життя людини, непрогнозованих раніше ситуацій, що 

потребують часу.  При плануванні скорочується час на виконання посадових обов’язків, 

організується цілеспрямована діяльність, зменшуються шанси бути захопленим 

поточними подіями. Велику роль у плануванні особистої роботи відіграє правильна 

організація планування. На результативність планування керівника впливає грамотне 

використання апарату управління.  

Процес встановлення особистих цілей менеджера передбачає три етапи:  

1. Визначення цілей. (Насамперед, керівник повинен визначити, чого він бажає 

досягти в особистому і професійному плані.) 

2. Аналіз можливостей досягнення встановлених цілей. (На цьому етапі слід 

проаналізувати свої сильні і слабкі сторони, які можуть полегшувати або ускладнювати 

досягнення цілей, а також відповідність між цілями і наявними ресурсами. Наприклад, 

керівник ставить за професійну мету зайняти посаду віце-президента фірми із 

зовнішньоекономічної діяльності. Однак, це потребує обов'язкового знання іноземної 

мови. Керівник має визначити, які ресурси він має (часові, матеріальні, здібності до мов) 

для досягнення мети.) 

3. Уточнення і конкретне формулювання цілей. (Для подальшого планування 

необхідно залишити тільки реальні для досягнення цілі. Вони мають бути також чітко 

сформульовані і мати часову характеристику. Пропонується встановлювати довго- 

(життєві), середньо- (до 5 років) і короткострокові (до 1 року) цілі. ) 

Після встановлення цілей розпочинають власне планування праці. На практиці 

планування часу полягає у його розподілі по видах робіт. Узагальнений розподіл часу 

регламентується за допомогою розпорядку робочого дня, який будується з урахуванням 

розпорядку дня вищого керівництва, враховує періодичність виконання окремих робіт і 

здійснює їх узгодження. Треба мати на увазі, що з підвищенням рівня управління 

зменшується час, що витрачається на управління основною діяльністю, і росте час на 

адміністративну, організаційну роботу, представництво, розв'язання соціальних проблем.  

Існують п'ять основних елементів для підвищення ефективності праці керівника. 

1. Ефективні керуючі повинні знати, на що вони витрачають свій час. Уміння 

контролювати свій час є найважливішим елементом продуктивної роботи. 

2. Ефективні керуючі повинні концентруватися на досягнення, що виходять за 

рамки своїх організацій. Їм варто бути націленими не на виконання роботи як такий, а на 

кінцевий результат. Гарний керуючий, перш ніж приступити до виконання того чи 

іншого завдання, задає собі питання: "Яких результатів я повинний досягти?" Сам 

процес роботи і її методи відходять для нього на другий план. 
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3. Ефективні керуючі повинні будувати свою діяльність на переважних, сильних 

якостях, як власних, так і керівників, колег і підлеглих, а також зобов'язані відшукувати 

позитивні моменти в конкретних ситуаціях. Їм не слід спиратися на те, що ненадійно. Не 

можна починати роботу з рішення нереальних на даний момент задач. 

4. Ефективні керуючі концентрують свою увагу на декількох найважливіших 

ділянках, у яких виконання поставлених завдань принесе найбільш відчутні результати. 

Вони повинні навчитися встановлювати пріоритетні напрямки робіт і не відхилятися в 

їхньому виконанні. Власне, уся їхня діяльність повинна складатися з виконання саме 

пріоритетних завдань - зобов'язаний займатися лише головним. Порожня витрата сил і 

часу приводить до самих негативних результатів. 

5. Нарешті, ефективні керуючі повинні приймати ефективні рішення. А це 

насамперед питання системності, тобто процес виконання завдання повинний проходити 

в потрібній послідовності. Варто пам'ятати, що ефективне рішення - це завжди судження, 

засноване, скоріше, на "розбіжності думок", чим на "погодженості по фактах". Надмірна 

поспішність веде до прийняття невірних рішень. Рішень повинне бути небагато, але усі 

вони повинні бути фундаментальними. Врахувати і проаналізувати фактичні витрати 

часу будь-якого менеджера можна шляхом визначення структури його робочого дня. Для 

цього використовуються "фотографія" і "самофотографія" робочого дня. І в тому, і в 

іншому випадку фіксуються витрати часу на певні функції менеджменту, причому або це 

робиться спеціально виділеним для цього хронометражистом, або самим менеджером. 
 

 

Стельмах Н.В. 

Науковий керівник : викладач  Роздайбіда Н.М. 

Вишнянський аграрний коледж 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ 

МЕНЕДЖЕРА 
 

Головним завданням менеджера є ефективний вплив на процес виробництва на 

підприємстві. Результати його діяльності оцінюються за рівнем виконання виробничих 

завдань підприємства. Але форми прояву виробничої діяльності такі багатоманітні, що 

безпосередня участь менеджера у всіх просто неможлива. Тому він повинен вибрати такі 

ланки виробничого ланцюга, через які можна впливати на весь процес виробництва. 

Крім цього менеджер повинен правильно розподілити робочий час для рішення 

поточних і перспективних завдань, визначити функції між працівниками, делегувати їм 

частину повноважень і обов'язків, вибрати ефективну форму своєї участі у виконанні 

завдань організації. 

Важливою умовою раціонального використання робочого часу менеджера є 

планування особистої роботи. У особистому плані роботи менеджер визначає:  завдання, 

що стоять перед організацією;  питання, які потребують вирішення;  посадові особи, які 

готують необхідні інформаційні матеріали; строки виконання визначених питань. 

Окремо формулюється зміст завдань, які буде вирішувати менеджер особисто, 

порядок виконання, координація зусиль і система контролю. 

Складання такого плану не викликає труднощів. Головне полягає у правильному 

виборі форми своєї участі у рішенні завдань, організації взаємодії окремих виконавців і 

взаємозв'язків з іншими організаціями зовнішнього середовища. 

План повинен чітко визначати час роботи з документами, приймання відвідувачів, 

перебування у структурних підрозділах, участь у зборах акціонерів і трудового 

колективу, проведення нарад з підлеглими та ін. Розробка такого плану створює 

нормальний ритм роботи апарата управління, забезпечує черговість виконання завдань, 

дає можливість виділити час для творчої роботи, інноваційної діяльності, підвищення 
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своєї кваліфікації. Тут менеджер компетентно і завчасно може займатись постановкою і 

рішенням стратегічних питань, продуктивно працювати. 

Якщо у менеджера немає особистого плану роботи, то в колективі організації 

створюються нервові обставини, що призводять до неякісних рішень завдань, 

підвищують психологічне напруження і знижують результативність управлінської праці. 

Особистий план роботи менеджера складається на різні строки:  довгостроковий - 

рік, квартал; середньостроковий - місяць;  короткостроковий - тиждень, день. 

У плані точно визначається строк виконання роботи і час, необхідний для цього. 

Роботи, що виконує менеджер, особисто поділяються на періодичні, що повторюються і 

раптово виникають. 

Періодичні роботи повторюються щоденно, щотижнево, щомісячно у 

визначеному ритмі. Це такі види робіт: робота з документами;  наради;  приймання 

спеціалістів і працівників організації;  приймання відвідувачів;  робота у підрозділах. 

Час виконання періодичних робіт повинен визначатись точно. Роботи, що 

повторюються - це службові відрядження, навчання, наради і відвідування інших 

організацій. Витрати часу на їх виконання також плануються точно. 

Роботи, що виникають раптово, у плані передбачити неможливо. Для цього 

необхідно проектувати у плані резерв часу на їх виконання, а якщо його буде 

недостатньо, то треба зменшити витрати часу на заплановані роботи, перенести на інший 

час, або доручити їх виконання відповідальному працівникові апарату управління. 

Практичне значення планування особистої роботи менеджера полягає в 

наступному: 

- якщо комплекс робіт вирішує конкретну задачу та направлений на кінцеві цілі 

управлінської діяльності, то добре розроблені плани забезпечують їхнє досягнення. 

Планування визначає що, коли, де, як, скільки і навіщо потрібно для досягнення даної 

цілі. Таким чином, воно є засобом створення ланки між встановленням цілі і більш 

повним планом її реалізації; 

- планування дозволяє оцінити практичні можливості досягнення цілей. Воно є 

єдиним засобом формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей; 

- планування полегшує пошук кращих і більш ефективних шляхів досягнення 

цілей підприємства; 

- планування виявляє і встановлює зони потенційних проблем і несподіваних 

наслідків; 

- планування забезпечує основи для оцінки витрат і розробки бюджетів, 

календарних планів і ресурсів; 

- планування є основою для контролю. Щоб контроль був ефективним, його варто 

тісно пов’язувати з плануванням. Таке узгодження є дуже важливим для забезпечення 

ефективності процесу управління в цілому. Ефективний кількісний метод його 

здійснення – це складання графіків, розкладів і бюджету; 

- планування допомагає визначити потрібні робочі взаємодії і взаємовідносини. 

Оскільки воно служить для формування цілей, то допомагає створити єдність загальних 

цілей у межах підприємства; 

- планування дозволяє передбачити обставини, які варто враховувати при 

досягненні цілей. Формальне планування сприяє зниженню ризику в процесі прийняття 

рішень.  

Виділяють сім складових планування. Першою складовою планування є 

збільшення масштабу задач, їх комплексності. Кожна виконана робота привносить свою 

частку у вирішення задачі, а вирішення кожної задачі – у досягнення цілей підприємства. 

У плані концентруються всі прийняті рішення щодо досягнення цих цілей. При 

плануванні ми намагаємося відповісти на такі питання: що повинно бути зроблено; коли 

це буде зроблено; хто це буде робити; де це буде зроблено; що для цього необхідно?. 

Комплексність породжує необхідність у спеціалізації, а оскільки кожен спеціаліст 
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“розмовляє своєю мовою”, відповідає за свою сферу діяльності підприємства, має свою 

точку зору, то спеціалізація може привести до порушення погоджених дій. Тому 

необхідно об’єднати думки всіх спеціалістів аби скоординувати їхні дії на досягнення 

цілей підприємства. 

Друга складова планування – це зростаюче значення часу. Якщо підприємство 

збирається налагодити випуск певної продукції раніше за конкурентів, то воно повинно 

впровадити відповідні заходи у терміни, що передбачаються у планах. 

Третьою складовою планування є обмеженість ресурсів. План повинен бути 

розроблений так, щоб використання обмежених ресурсів було оптимальним і щоб 

ресурсами можна було маневрувати.  

Четверта складова. Важливу роль відіграють витрати, капітальні вкладення і їхня 

рентабельність. Проект є непродуктивним доти, доки продукція не буде реалізована. 

Тому необхідно передбачити усі шляхи якомога швидкого отримання прибутку. Ця 

обставина ще раз підкреслює необхідність сурового дотримання плану. 

П’ята складова. Внаслідок ускладнення господарських задач, витрат виробництва 

через зростання цін і непередбачуваність економічної ситуації збільшується й елемент 

ризику в реалізації цілей підприємства. Тому умовою фінансування плану реалізації 

цілей підприємства є не просто план, а план, який може бути реалізований. 

Шоста складова. На процес реалізації плану, а отже і на досягнення цілей 

підприємства, впливають різноманітні складові. На цей випадок не обхідно заздалегідь 

запобігти небажаних наслідків ситуації, що змінилася. Таке планування 

використовується для прийняття рішень у будь-якій непередбаченій ситуації. Варто 

особливо підкреслити, що зміна плану та аналіз наслідків таких змін можливі тільки за 

умови існування самого плану. Тому при плануванні реалізації цілей підприємства 

формується основа для контролю і управління. 

Сьома складова. Досягнення цілей підприємства залежить від внеску кожного. 

Планування забезпечує єдність цілей для всіх членів підприємства. 

Планування особистої праці є невід'ємною рисою свідомої діяльності кожної 

людини. План особистої праці повинний складатися на тиждень, на місяць. Він 

повинний бути націлений на рішення головних завдань, на відшукання способів 

раціоналізації праці. 
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