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УДК  658:001.8(477)(043.5) 

Е. А. Кузнєцов,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки та управління
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна,
e-mail: edkuznietsov@gmail.com

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ІСТОРИЧНІ УМОВИ  
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті розглядаються проблеми розвитку соціокультурних та історичних умов 
формування господарської та управлінської традиції в Україні. Визначається роль релі-
гійно-філософського вчення ісихазму та його впливу на соціально-економічний розвиток 
України. Досліджуються базові проблеми розвитку менеджменту в ХХ столітті, а також 
дається характеристика його історичних передумов.  Доводиться необхідність трансфор-
маційних процесів розвитку системи менеджменту в ХХІ столітті.         

Ключові слова: концепції «ісихазму» і «гуманізму», соціокультурні умови ме-
неджменту, господарська та управлінська національна традиція, історичні передумови 
менеджменту, класичні наукові школи менеджменту, інноваційна динаміка менеджменту. 

      
Постановка проблеми у загальному вигляді.  Те, що роблять ме-

неджери в різних країнах майже однаково, але як вони роблять – це за-
лежить від їх національних традицій, власної та професійної культури. 
В умовах реформування української економіки та пошуку механізмів 
її ефективного державного управління, проблеми інтеграції України 
в світовий економічний простір стають все більш актуальними. Це, в 
свою чергу, передбачає вирішення цілого комплексу проблем із досяг-
нення відповідності вітчизняної та західної економічних культур. Роз-
виток інтеграційних процесів в системі світогосподарських зв’язків за-
жадало вивчення різних національних управлінських культур, а також 
посилило необхідність розробки механізмів подолання міжкультурних 
бар’єрів. У зв’язку з цим виникає практичний інтерес сучасного ме-
неджменту до аналізу принципів, які керують процесом передачі куль-
тури і освіти гармонійно функціонують господарських структур.

Постановка завдання. Дослідження впливу соціокультурних та 
історичних умов на становлення системи менеджменту. Визначен-
ня особливостей формування управлінського менталітету в Україні. 
Характеристика загального процесу і характер розвитку менеджмен-
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ту у ХХ столітті. Аналіз перспективних напрямків трансформації 
менеджменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток професійного 
менеджменту у ХХ столітті (епоха модерну) є визначальним з точки 
зору формування системних поглядів та специфічних технологій прак-
тичної діяльності. Але необхідно також особливо зазначити, що поча-
ток формування історичних передумов менеджменту має досить далеку 
історію, особливо з позицій характеристики соціокультурного розвитку. 
Розглянемо деякі важливі позиції цього процесу щодо формування про-
фесійних особливостей управлінської діяльності. 

Ще в ХІV-ХV століттях в Європі відбулося духовне поділ двох по 
суті справи протилежних суспільно-філософських традицій. Одна була 
характерна для Західної Європи і отримала назву гуманізму, інша – для 
Східної Європи, перш за все Русі, що отримала назву ісихазму (розум-
ного, духовного діяння). Різним було і економічне ядро   цих великих 
європейських ідеологій. Гуманізм, висловлюючи великі життєствер-
джуючі ідеї, разом з тим в процесі свого розвитку фактично проголосив 
примат матеріального над духовним, проголосив для людини пріори-
тетними принципи сили і багатства, прагнення бачити в інших людях 
і природі засіб досягнення матеріального благополуччя як цілі життя. 
Ісихазм розглядав в якості основних цінностей розвиток духовно-мо-
ральних засад життя, гармонійний розвиток людини і природи, що не 
корисливість матеріальних благ [1, c. 147-160].

Розглянемо базові поняття соціокультурної та філософські тради-
ції ісихазму, які значним чином вплинули на соціально-економічний 
розвиток України. Ісихазм, в першу чергу, – це містичне релігійно-
філософського вчення, яке протягом тривалого часу впливало на укра-
їнських мислителів. Цей термін походить від грецького слова «йси-
хіа» – спокій, безмовність. Як спосіб молитовної практики ісихазм 
виник в кінці ІІІ – на початку ІV століття у Єгипті разом із появою 
християнського чернецтва. Протягом тривалого часу практика ісихаз-
му розроблялася єгипетськими аскетами Макарієм Єгипетським, Єв-
гарієм Понтійським, Йоаном Ліствічником, Ісихієм Синайським. Ця 
практика передбачала відвернення думки від усього «зовнішнього і 
скороминучого», зосередження на «внутрішній людині», її серці, що 
дозволяє побачити божественне світло.

Відповідно, виникає питання: яку роль відіграв ісихазм у нашій 
культурі? Певно, не варто однозначно оцінювати це явище. З одного 
боку, ісихазм став транслятором надбань візантійської культури пізньо-
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го періоду, а також культури болгарської ХІV століття. У цьому можна 
вбачати позитив, як і в тому, що своїм православним консерватизмом 
ісихазм сприяв етнічній консолідації українського населення в умовах 
політичної дезорганізації наших земель у ХІV – ХVІ столітті та чужо-
земної експансії. Проте це лише один бік медалі. Є інший. Не варто 
забувати, що ісихазм став продуктом деградуючої візантійської культу-
ри. Він пропонував самозаглиблення, концентрацію на власному Я, зре-
штою, «втечу від світу». Таке світосприйняття хоча й відповідало на-
строям українців періоду «темних віків», насправді виявилося деструк-
тивним у плані соціального й політичного розвитку. Ісихазм прищепив 
представникам нашої культурної еліти «бацилу» войовничої пасивнос-
ті, консерватизму, закритості. Це стало далеко не останньою причиною 
того, що наша культурна еліта виявилася недостатньо підготовленою 
відповідати на виклики Заходу в ХVІ-ХVІІІ столітті.

Поширення ідей гуманізму в Україні в першій половині XVI ст. було 
спричинене соціально-економічним прогресом, що розпочався на укра-
їнських землях наприкінці XV ст. і був зумовлений переходом феода-
лізму у фазу розвитку простого товарного виробництва. Піднесенню 
культури й освіти в Україні сприяв розвиток міст, їх економічної неза-
лежності у зв’язку із запровадженням магдебурзького права.

У цей час посилюється інтерес до рідної культури, історії, мови; про-
буджується національна свідомість народу; активнішого розвитку набу-
вають освіта і наука, передусім мережа шкіл. Оскільки вищих і середніх 
навчальних закладів в Україні тоді не існувало, багато українських юна-
ків по закінченні місцевих шкіл їхало до польських і західноєвропей-
ських університетів. Там вони не лише здобували вищу освіту, а й пе-
реймалися передовими, передусім гуманістичними, ідеями. З часом ці 
ідеї вони змогли перенести на рідний ґрунт, на якому вже сформувалися 
необхідні для їх сприйняття, функціонування і розвитку передумови. 

Політичне становище на західноукраїнських землях, попри соці-
альний і національний гніт, було набагато стабільнішим, ніж на решті 
території України, знекровленої постійними набігами татарських і ту-
рецьких нападників. Тому саме в західноукраїнських містах зосереджу-
валося науково-культурне життя. Розвиток ремесла, товарно-грошових 
відносин, міст зумовив появу в тогочасному суспільстві майбутнього 
буржуазного прошарку. Серед населення третього стану з’являється 
контингент, безпосередньо не прикріплений до землі (міщани, козацтво, 
частина селян), підвищується його роль у суспільних рухах, визначенні 
політичної орієнтації, формуванні нових ідей. Виховані у цьому серед-
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овищі представники інтелігентних професій (учителі, проповідники, 
друкарі, письменники, службовці магістрату, військової козацької кан-
целярії) формулювали нові ідеї, концепції, учення, які консолідувалися 
в ідеологію людей третього стану. Ці ідеї засвідчили тенденції відходу 
від провідного і панівного церковно-теологічного світогляду, критику 
його положень, догматичних тверджень, але ще не були запереченням 
цього світогляду загалом.

Важливо зауважити, що ніколи гуманізм та ісихазм в чистому ви-
гляді не існували, але своїми основними ідеями мали істотний вплив на 
формування суспільно-господарських традицій Заходу і Сходу.

Звичайно, якщо ці дві суспільно-філософські традиції, зводити до 
примітивних форм техніко-економічних основ матеріального прогресу, 
то ми ніколи не зможемо визначити ті шляхи, які ведуть до створен-
ня високоінтелектуальних систем менеджменту. Саме тих систем, які 
містять в собі як специфічні інтернаціональні можливості, так і умови 
ефективності в конкретному культурно-національному середовищі.

Сьогодні корпоративне середовище господарських організацій яв-
ляє собою синтез різних груп – професійних, етнічних, кастових, що 
вносять власні норми, цінності і зразки поведінки. Для ефективного 
досягнення менеджментом цілей організації, зміцнення позицій кон-
курентоспроможності надзвичайно важливим напрямом є становлення 
внутрішньої корпоративної культури, а також пошук умов асиміляції 
різних культур, взаємної їх адаптації один до одного. Менеджмент, як 
система управління діловою активністю в суспільстві, є частиною куль-
тури суспільства, визначається національною культурною традицією, 
яку не можна автоматично перенести разом з технологією менеджмен-
ту. Дане положення є принциповим для вирішення проблем практично-
го реформування економіки України. Якщо наше суспільство не буде 
орієнтоване на культуру управлінської освіти, то відставання від інду-
стріально-розвинених країн буде збільшуватися. Менеджмент як адек-
ватну живильного середовища на кожному витку свого розвитку пови-
нен мати певний рівень управлінської культури, але не штучно привне-
сеної, а заснованої на національної господарської традиції і враховує 
основні тенденції розвитку світової управлінської думки. Безкультур-
ний людина не здатна творчо і в цьому сенсі ефективно працювати. І 
навпаки, культура робить людину відповідальною за результати своєї 
діяльності, він психологічно налаштований на доцільність і якість своєї 
роботи. Це стає нормою, природним станом, накопичується століттями 
і передається від покоління до покоління.
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Управлінський континуум – безперервність розвитку управлінської 
науки і практики в своїй історичній ретроспективі – надає можливість 
простежити за становленням і розвитком менеджменту протягом до-
сить великого періоду часу розвитку людської цивілізації. У більшості 
випадків, цей період в управлінському континуумі починається з 5000 
року до нашої ери, коли шумери винайшли клинопис, відкривши тим 
самим можливість реєстрації фактів, і триває аж до нашого часу, коли 
менеджмент став головним фактором ефективного розвитку будь-якої 
організації [2, с. 31-37].

Однак, якщо говорити безпосередньо про формування менеджменту 
в сучасному його розумінні, то початок його розвитку правильно було 
б пов’язувати з наявністю певних соціально-економічних умов які при-
йнято в управлінській науці називати історичними передумовами ме-
неджменту. Ці передумови наступні: (1) становлення і розвиток ринко-
вого механізму господарювання; (2) формування індустріального типу 
розширеного відтворення; (3) корпоратизація економіки; (4) капіталі-
зація інтелектуальних ресурсів (формування та розвиток базових форм 
інтелектуального капіталу, особливо управлінського капіталу). Дані 
передумови в найбільш зрілому вигляді отримали розвиток в США 
на порозі XX століття, що створило там об’єктивні, перш за все, еко-
номічні умови для розвитку менеджменту. Саме в цей період менедж-
мент отримує американське походження. На думку фахівця в області 
менеджменту П. Друкера термін «менеджмент» має специфічне амери-
канське походження і навряд чи може бути переведений на яку-небудь 
іншу мову, включаючи англійську мову Британських островів. Але з 
легкої руки американців менеджмент придбав по-справжньому інтер-
національний характер, увійшов до більшості мов світу і в професійно-
му числі визначається має набагато більш об’ємне і ширше значення, 
ніж його точний переклад [3, с. 39]. Сучасний аналіз управлінського 
континууму показує, що досягнення американської науки в розвитку 
менеджменту значні, але, все ж, не є безперечною монополією. Значний 
внесок у становлення менеджменту внесла і європейська управлінська 
думка і господарська традиція. Прогресивна управлінська думка (тобто 
що має відношення до продуктивності соціально-економічних систем) 
пробивалася навіть там, де існуюча господарська практика її в корені 
відкидала і, таким чином, уповільнює або взагалі зупиняла процес від-
творення управлінської науки на якісно вищому рівні, в тому числі, і з 
точки зору її практичної значущості. В історії формування та розвитку 
менеджменту відомі різні етапи, стан яких і перехід від одного до ін-



13

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 2 (33) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 2 (33)    ISSN 2413-9998

шого пов’язаний з численними якісними і кількісними змінами. Але всі 
ці зміни відбувалися всередині основної специфіки менеджменту – необ-
хідність безперервного вдосконалення системи керівництва організації 
людей, об’єднаних спільними цілями і професійними та функціональни-
ми завданнями. Тому, в основі менеджменту завжди знаходиться система 
мотивації персоналу до більш продуктивної праці. Істотним є також те, 
що менеджмент завжди виступає як функція організації процесу, а не як 
функція його виконання [4, с. 71]. Навряд чи засновник індустріального 
менеджменту американський підприємець Г. Таун, коли вперше в 1886 
році на щорічних зборах Американського товариства інженерів-механі-
ків представив свою доповідь «Інженер як економіст», припускав, що 
менеджмент так швидко обійде інженерну роботу і стане визначальним у 
розвитку будь-якої організації. Необхідно відмітити, що в той час Г. Таун 
під економістом більше розумів спеціаліста по організації діяльності під-
приємства. (В той же час, урівнювати економіста і менеджера є найбільш 
поширеним підходом, який характерний до цього часу для управлінської 
та економічної науки в Україні, але він є абсолютно  помилковим у су-
часному розумінні менеджменту).  У своїй доповіді він вперше поставив 
питання про роль менеджменту як відносно самостійної сфери наукового 
знання і професійної спеціалізації, по своїй практичній значущості рів-
ноцінної інженерного праці. Тоді це було рівносильно вибуху, який при-
звів до шоку багатьох шанувальників непорушності положення інженера 
на підприємстві. Причина незгоди полягала в питанні: невже інженер, 
який чудово розбирається в виробничому процесі, не впорається з орга-
нізацією діяльності персоналу підприємства? На жаль, позиція, що без 
конкретних виробничих знань, керівник втрачає об’єкт управління, до-
сить міцно закладена ще в нашій свідомості. Тільки в даний час починає 
формуватися підхід, що управлінський персонал це особливий напрямок 
професійної підготовки та практичної діяльності. А менеджмент не по-
винен є полем для масової гри керівників-дилетантів, знання яких про 
менеджмент, в кращому випадку, визначаються їх емпіричним досвідом 
«управління без результатів».

Інший американський інженер Ф. Тейлор  в результаті великої кіль-
кості практичних експериментів і досліджень вивів ряд наукових прин-
ципів, які лягли в основу його системи наукового менеджменту. Зараз ці 
10 принципів є азбукою менеджменту, яку зобов’язаний знати кожний, 
який вперше приступив до вивчення менеджменту [5].

У той же час на європейському континенті у Франції А. Файоль – 
найбільш видатна постать, яку Європа дала світовому менеджменту – 
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розробив свої 14 принципів менеджменту. Система принципів загаль-
ного та промислового управління А. Файоля разом з принципами на-
укового менеджменту Ф. Тейлора на багато років визначила напрямки 
наукових досліджень і практики менеджменту. В основному це було 
пов’язано зі зміцненням раціональної моделі менеджменту і розвитком 
жорсткої регламентації організації працівників у виробничому процесі. 
Основу системи мотивації персоналу становили переважно економіч-
ні стимули. Саме практику 20-30 рр. ХХ ст. індустріально-розвинених 
країн намагається використовувати в даний час наша господарсько-
управлінська система.

Відомими представниками школи наукового менеджменту у нас в 20- 
30 рр. ХХ ст. були І. М. Бурдянский, М. А. Вітке, А. К. Гастев, П. М. Кер-
женцев та інші вчені, які заснували всім відому, але безпідставно зараз за-
буту школу НОП (наукової організації праці). Також  не вивчена до кінця 
і роль досліджень, проведених в той період Всеукраїнським інститутом 
праці в області наукових методів організації та управління [7].

Найважливіші процеси формування радянської управлінської думки 
пов’язані з розвитком руху НОП (наукової організації праці) в першій 
половині 20-х років ХХ століття. У той час ідеї наукової організації пра-
ці перебували в самій першій стадії «первісного накопичення». Саме 
поняття НОП і, тим більше, змістовну його частина дослідники і про-
пагандисти одягали в саму різну одежу, часто з повним запереченням 
один одного. Тим не менш, погляди представників наукової школи НОП 
можна структурувати і виділити два основних напрямки.

Перший напрямок – це раціоналізація трудового процесу, здійсню-
ваного окремою людиною у взаємодії з речовими факторами виробни-
цтва. Це власне і є НОП. Даний напрямок став визначальним для роз-
витку управлінської думки в СРСР протягом багатьох десятиліть. У не-
залежній Україні інерційні процеси, пов’язані з ототожненням понять 
«управління виробництвом» і «менеджмент» практично тривають до 
теперішнього часу. По суті справи це призводить до багатьох проблем і 
неможливості точного визначення, насамперед, науково-дослідної бази 
менеджменту. У цьому випадку, менеджмент розглядається як одна з 
частин економічної системи підприємства. Хоча насправді, уточнене 
поняття управління виробництвом (операційний менеджмент) є скла-
довою частиною менеджменту підприємства, поряд з управлінням мар-
кетингом і керівництвом людськими ресурсами (власне менеджмент).

Другий напрямок НОП, пов’язано з раціоналізацією взаємодії лю-
дини з людиною в загальному трудовому процесі з метою досягнення 
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оптимуму в роботі. Це називалося науковою організацією управління 
(НОУ), що багато в чому є початком дослідження самого менеджменту. 
Адже в сучасному звучанні взаємодія «суб’єкт-об’єкт» у менеджменті 
є основним ціннісним поняттям, і це є виключно взаємодією людей. 
Думка про те, що така позиція спрощує систему менеджменту, робить 
її одновимірної і слабо результативною, не є продуктивною. Навпаки, 
саме взаємодія професіонально підготовленого персоналу організації є 
основною і дуже складною проблемою менеджменту. Це вимагає по-
стійного розвитку професійних знань, навичок та компетенцій менедж-
менту організації. Професійний менеджмент є системним сплавом на-
укового (інноваційного) підходу і мистецтва менеджменту. Мистецтво 
менеджменту, у свою чергу, включає в себе механізми постійного на-
ставництва і досягнення «певної магії» в керівництві людськими ресур-
сами організації.

Має бути ще по-справжньому оцінити внесок О. Богданова у роз-
виток організаційної науки. Його фундаментальна праця «Тектологія: 
загальна організаційна наука» є одним з найбільш цитованих у багатьох 
західних дослідженнях з менеджменту. А. Богданов дав свою класифі-
кацію основних понять і категорій  методів організаційної науки. При 
дослідженні організації він одним з перших висловлює ідею про необ-
хідність системного підходу до вивчення організаційної науки, дає ха-
рактеристику співвідношення системи і її елементів, показує, що орга-
нізаційне ціле виявляється більше простої суми його частин [8]. А адже 
це, по суті справи, визначає головний сукупний результат діяльності 
менеджменту організації – отримання ефекту організаційної синергії.

У всіх прикладах подачі управлінського континууму західними до-
слідниками менеджменту не показується наша участь в розвитку управ-
лінської науки. І слід зазначити, що ніхто за нас цей пробіл не запо-
внить. А це необхідно зробити з метою майбутнього нашого розвитку.

Цілком зрозумілий факт відомої самодостатності західної управлін-
ської науки, особливо американської – вона в своєму розвитку орієнту-
валася на вирішення проблем соціально-економічного і технологічно-
го розвитку своїх країн і вважає досі свій досвід найбільш значущим. 
Але і нам, як можна швидше, необхідно струснути з себе пил «про-
вінційності» і «меншовартості». Зрозуміти, що система менеджменту, 
накопичуючи в собі різну релевантну (тобто відноситься до вирішення 
конкретної організаційної проблеми) інформацію про кращі зразки і 
технології менеджменту, в практичному своєму застосуванні повинна 
виходити з національної культурної традиції, яка, в свою чергу, включає 
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і розвиток національної управлінської науки і практики. Сліпе ж копі-
ювання західних технологій менеджменту в нашій практичній діяль-
ності множить наші проблеми і показує нашу професійну обмеженість 
і безпечність з точки зору стратегії проведення економічних реформ. У 
всіх випадках впровадження нової технології менеджменту, навіть ві-
тчизняного зразка, обов’язково повинен бути розроблений механізм її 
соціально-економічної адаптації.

У 1924 році експерименти на заводі міста Хоторна компанії «Вес-
терн Електрик» (США) починалися в рамках проблем школи наукового 
менеджменту (визначалася залежність між фізичними умовами роботи 
і продуктивністю праці). Після проведення планових досліджень було 
виявлено дію факторів, які впливають на зростання продуктивності 
праці, але походження цих факторів не було виявлено. Така ситуація по-
тім отримала назву «хоторнський ефект» і кваліфікувалася як негатив-
не явище будь-якого експерименту, яке необхідно уникнути при його 
проведенні. Підключення до Хоторнського експерименту професора 
Гарвардського університету Е. Мейо дало абсолютно несподіваний ре-
зультат і підготувало теоретичну базу для становлення і розвитку школи 
«людських відносин» в менеджменті. Однак, результати Хоторнсько-
го експерименту отримали справжню практичну оцінку тільки в 60-і 
роки ХХ століття. Вони залишаються актуальними і сьогодні в теорії 
і практиці менеджменту. Основна ідея полягає тут в тому, що на про-
дуктивність праці персоналу і загальну ефективність роботи організації 
можуть впливати соціальні фактори. Але їх результативність залежить 
від рівня використання в мотивації персоналу економічних чинників. 
Іншими словами, соціальна мотивація персоналу повинна мати еконо-
мічну базу і загальний, вже досягнутий, рівень економічної ефектив-
ності організації в цілому.

Поки провідні компанії світу в тій чи іншій формі приміряли одя-
гу школи «людських відносин», дослідницька думка менеджменту все 
більшою мірою починає освоювати проблему інноваційного мислення 
і поведінки в управлінській діяльності. При цьому, інноваційність ви-
ступає як постійна цільова функція менеджменту, яка б вимагала сис-
тематичної організації та плануванні. В процесі взаємодії, як здавалось 
раніше, несумісних систем інноваційності та підприємництва форму-
ється якісно новий напрямок розвитку управлінської думки, яке можна 
позначити як інноваційний менеджмент («інноваційний менеджмент» 
в сутнісному системно-утворюючому ряду не рівнозначний поняттю 
«управління інноваціями»).



17

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 2 (33) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 2 (33)    ISSN 2413-9998

За великим рахунком, цей напрям сучасного розвитку менеджменту 
не привернуло ще до себе не тільки практиків, а й багатьох дослідників 
менеджменту [9]. Але формування структури підприємницької економі-
ки і на цій базі інноваційного менеджменту виключно є перспективним 
в даний час і для нас. Якщо поступово будуть вирішуватися питання ма-
теріально-технічної бази управління і реально сформується ефективна 
структура управлінської освіти, то для нас теоретична база інновацій-
ного менеджменту отримає адекватні економічні форми практичного 
втілення. Крім цього, практика серйозних економічних реформ значним 
чином страждає від відсутності ефективних механізмів управління їх 
реалізації. Але постійні проблеми підтримки конкурентоспроможності 
на національних і міжнародних ринках, досягнення необхідної якості 
управління всіма структурними підрозділами соціально-економічних 
систем настійно вимагають високої питомої ваги серед вищого управ-
лінського персоналу сучасних менеджерів реорганізації. Тільки про-
фесіоналізм управлінського персоналу, їх бачення реально-необхідних 
цілей і механізмів їх досягнення, вбережуть суспільство від нескінчен-
них експериментів без необхідних результатів, а значить, і необхідної 
позитивної оцінки їх з боку суспільства. Управлінський персонал будь-
якої організації обходиться набагато дешевше самої організації, коли є 
ефективний результат його діяльності. І навпаки, поганий рівень діяль-
ності управлінців вимагає все більших і більших матеріальних затрат, 
що і призводить до банкрутства організації в цілому. По суті справи, 
єдине питання, яке менеджмент ніколи не повинен упускати з поля сво-
го зору – це чистий прибуток організації і її розширене відтворення. 
Без цього, рано чи пізно, організація приречена і їй завчасно необхідно 
подумати про зміну її вищого управлінського персоналу.

Менеджмент XXI століття за професіоналами найвищого класу, які 
вміють планувати стабільність організації в умовах необхідності пе-
ріодичної її реорганізації. А це можливо тільки при виключно тонко-
му вдосконаленні, а при необхідності, і радикальну зміну, перехід за 
все, системи управління персоналом організації. Відомий представник 
практичного менеджменту Лі Якокка, в характеристиці менеджера лю-
бого рангу, яким би здатним в технологічному і галузевому відношенні 
він не був, на першу позицію ставив вміння взаємодіяти і управляти 
персоналом організації. Ось його слова, сказані про цю головною спе-
цифіці менеджменту: «Він не вміє обходитися з людьми? Отже, він вия-
вився в важкому положень, бо тут криється сама суть управління. Адже 
не з собаками, ні з мавпами має справу менеджер, а з людьми, тільки з 
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людьми. Якщо він не здатний правильно будувати відносини з собі по-
дібними, то який від нього користь компанії? Його єдине призначення в 
якості керівника – це спонукати до діяльності інших людей. Якщо він не 
вміє цього робити, він, отже , не на своєму місці» [10, с. 83].

Дана обставина, в свою чергу, передбачає активізацію менеджменту 
в області розробки і використання нових систем продуктивної мотива-
ції персоналу організації. Стратегічна  лінія процесу побудови системи 
менеджменту будь-якого рівня повинна враховувати необхідність більш 
повного використання можливостей робочої сили, а в більшості випад-
ків доводити її стан до рівня організаційних і підприємницьких завдань. 
Важливо цілеспрямовано створювати реальну можливість використан-
ня того позитивного інтелектуального потенціалу, який закладений в 
національних традиціях і філософії господарювання народу. В іншому, 
програми економічного реформування будуть нагадувати п’єсу, в якій 
виконавець ролі головного героя не знає ні змісту п’єси, ні своєї ролі в 
ній, ні кінцевої мети всього цього дії.

Історично менеджмент сформувався як система керівництва діло-
вим підприємством, але поступово принципи, функції та методи ме-
неджменту починають проникати в систему державного і громадського 
управління. Це доводить, що будь-які організаційні побудови виявля-
ються дієздатними, коли присутній ефект організаційної синергії, що 
викликається ефективною діяльністю менеджменту організації. Ні да-
ного ефекту, тоді втрачається сенс існування в рамках організації групи 
менеджменту. Більш того, робота менеджменту може мати негативний 
ефект, оскільки за відсутності реально необхідної роботи керівництво 
шукає уявну, тобто надуману їм самим і втягує в цей процес усі підроз-
діли організації.

Висновки та пропозиції.  Соціокультурний контекст становлення і 
розвитку професійної системи менеджменту є визначальним. Розуміння 
важливості врахування соціокультурних показників розвитку суспіль-
ства дає важливі важелі для позитивної трансформації соціально-еко-
номічних систем. Інформаційна революція стала вирішальною точкою 
біфуркації, тобто точкою неповернення для всіх сфер людської діяль-
ності, в тому числі менеджменту, коли колишні форми функціонування 
бізнесу і суспільства стали неможливі, а постіндустріальні форми роз-
витку потребують врахування наступних тенденцій:

−	 продовжується інноваційний бурхливий розвиток засобів 
зв’язку та інформаційних технологій;

−	 формування і експансія в умовах глобалізації так званого інфор-
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маційного суспільства – соціального кластера, який характеризується 
значним інтелектуальним потенціалом (інтелектуальним капіталом і 
його найбільше активним елементом – управлінським капіталом) і, від-
повідно, новою системою цінностей, імперативом якої є інтелектуаль-
ний і духовний розвиток;

−	 глобалізація як втрата значущості проявів локального середови-
ща по відношенню до тенденцій глобальних бізнес-процесів, форму-
вання конкурентоспроможного управлінського капіталу на глобально-
му рівні;

−	 постійне підвищення попиту на унікальну продукцію по від-
ношенню до продукції масового споживання як результат формування 
нової системи цінностей в суспільстві та формування високотехноло-
гічних систем виробництва із високим інтелектуальним супроводом 
систем професійного менеджменту;

−	 поява і розвиток на основі явища самоорганізації м’яких вір-
туальних організаційних структур в формі мережевих горизонтальних 
взаємодій і як результат – розвиток інформаційних технологій при під-
вищенні інтелектуального рівня персоналу і клієнтів.

       Зміни, що відбулися в усіх основних видах діяльності людини 
не можуть не зачіпати питання менеджменту, найважливіші відкриття 
якого – в основному справа далекого минулого. Планування виробни-
чих процесів, складання бюджету, аналіз рентабельності інвестицій, 
управління проектами, вибудовування організаційної структури, розви-
ток брендів – все це і багато іншого, без чого неможливо уявити собі 
управління бізнесом, народилося на початку XX століття. Саме тоді 
управлінськими дослідженнями та публічною діяльністю  Фредеріка 
Тейлора, Генрі Форда, Анрі Файоля був закладений фундамент наукової 
організації праці та канонічного менеджменту. На початку XX століття 
теорія і практика розвивалися стрімко, але джерело потроху висихало. 
В останні роки оригінальні ідеї висловлюються  досить в обмеженій 
кількості. Менеджмент, як варіант сучасної технології, яка існує все 
таки не так давно ( тільки 100 років епохи модерну), необхідно оновити 
і пристосувати для XXI століття. Важливим орієнтиром є формуван-
ня системи інтегрального менеджменту і лідерства, інтелектуальний та 
професійний розвиток персоналу організацій, дослідження і практичне 
використання нових систем мотивації у форматі позитивно-результа-
тивного інтелектуального капіталу організацій.
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СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО       
МЕНЕДЖМЕНТА

В статье рассматриваются проблемы развития социокультурных и истори-
ческих условий формирования хозяйственной и управленческой традиции в Укра-
ине. Определяется роль религиозно-философского учения исихазма и его влияния 
на социально-экономическое развитие Украины. Исследуются базовые проблемы 
развития менеджмента в ХХ веке, а также дается характеристика его исторических 
предпосылок. Доказывается необходимость трансформационных процессов разви-
тия системы менеджмента в XXI веке.
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SOCIO-CULTURAL AND HISTORICAL CONDITIONS 
OF THE PROFESSIONAL MANAGEMENT SYSTEM’S 
FORMATION 

The article deals with the problems of the development of socio-cultural and 
historical conditions of the economic and managerial traditions formation in Ukraine. 
The role of religious and philosophical doctrine of isichasm and its influence on the 
Ukrainian socio-economic development is determined. The basic problems of manage-
ment development in the 20th century are researched, as well as a description of its his-
torical premises. The necessity of the transformational processes of the management 
systems’ development in the 21st century is proved.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглядаються питання прогнозування інноваційно-інвестиційного 
розвитку промислових підприємств. Виявлені проблеми формування інноваційно-
інвестиційних програм. Запропоновані етапи формування  основних напрямків 
перспективного розвитку підприємства.

Ключові слова: прогнозування, промислове підприємство, інновації, 
структура управління. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Організація 
управління інноваціями на великих промислових підприємствах включає 
в себе: організаційно-економічний механізм управління процесом 
розробки інновацій; проектування структури управління; регламентація 
процедур і завдань, що виконуються технологічними підрозділами; 
створення єдиної інформаційної бази даних з використанням комплексу 
організаційної та комп’ютерної техніки. Широке освоєння інноваційних 
технологій та інноваційно-інвестиційного проекту на основі передових 
науково-технічних досягнень у всіх сферах економіки для більшості 
індустріально розвинених країн світу є ключовим напрямком досягнення 
економічного зростання і підвищення якості життя населення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням забезпечен-
нями  системи управління промисловими підприємствами присвячені 
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наукові праці Б. В. Буркінського, В. І. Захарченко, Є. І. Масленнікова, 
М. М. Меркулова,  О. В. Побережець, С. В. Філиппової та ін.   

Постановка завдання. Провести дослідження інноваційно-інвести-
ційному розвитку промислових підприємств в умовах трансформації 
макроекономічного середовища країни.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Прогнозування іннова-
ційно-інвестиційного розвитку підприємств починається з проведення 
комплексного аналізу стану науково-дослідної матеріально-технічної, 
ресурсної, фінансової, кадрової, інформаційної баз, визначення 
рівня розвитку інноваційного потенціалу, оцінки ресурсних потреб і 
вибору пріоритетів перспективного розвитку об’єкта. Результатом цієї 
діяльності є і систематизація інноваційних проблем, в сукупності яких 
можна виділити 2 основні групи.

А. До першої групи належать проблеми, які з урахуванням реального 
рівня інноваційного потенціалу підприємства можуть бути вирішені в 
тимчасових умовах. Другу групу складають проблеми, рішення яких на 
даному етапі не представляється можливим у силу ряду об’єктивних 
і суб’єктивних причин. Такий поділ обумовлено необхідністю 
пріоритетного визначення кола проблем першої групи, а, отже, і цілей, 
які повинні бути досягнуті в результаті їхнього вирішення.

Виявлені таким чином проблеми складають основу формування 
інноваційно-інвестиційних програм і виражаються у формі основних 
напрямків перспективного розвитку підприємства.

Б. Вибір перспективних напрямків інноваційно-інвестиційного 
розвитку підприємства являє собою досить складну і трудомістку 
задачу. Головна трудність полягає у визначенні їх відповідності вимогам 
господарської системи і, отже, в розробці критеріїв їх відбору, для 
чого необхідна наявність свого роду технології відбору перспективних 
напрямків інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства. При 
цьому в залежності від конкретних умов виробництва зміст його 
процесів може мати певні особливості, але основні етапи будуть 
постійними.

Вибір перспективних напрямків інноваційно-інвестиційного 
розвитку ведеться з урахуванням ряду вимог, в залежності, від яких 
визначається їх пріоритетність і важливість. Тут враховується: власне 
рівень проблеми, тобто відповідність одному з напрямків корпоративної 
політики; актуальність і практична потреба в її вирішенні; комплексність 
її впливу, тобто наявність виробничих, науково-технічних, ринкових, 
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соціальних, організаційних, екологічних та ін. аспектів її виявлення; 
наявність необхідного інноваційного заділу ресурсного забезпечення; 
вплив факторів часу, невизначеності та ризику, тобто очікувані терміни 
вирішення з урахуванням можливих змін зовнішнього середовища; 
потреби в удосконаленні існуючих або створення принципово нових 
продуктів, процесів, організаційних форм, засобів, методів й інших 
елементів системи управління для вирішення інноваційних проблем. 

Слід зазначити, що з плином часу зазначені вище групи проблем 
постійно змінюються. Група програмно виконуваних проблем 
розширюється шляхом включення частини проблем другої групи, для 
виконання яких поступово формуються всі необхідні передумови. Разом 
з тим відібрані раніше проблеми по мірі їх виконання виключаються з 
першої групи. Таким чином, відбувається цілеспрямоване поступове 
заміщення завдань інноваційно-інвестиційного розвитку більш 
важливими, що дозволяють досягти нової якості виробництва і 
управління на підприємстві. У свою чергу, поступальний розвиток 
виробництва і управління служить базою для якісної зміни складу 
другої групи інноваційних проблем.

Як відомо, в залежності від масштабності і складності проблеми 
одного типу виникають у одного або декількох виробників. До 
найбільш загальних належать: зміцнення конкурентних позицій на 
ринку продукції, що вдосконалюється або нової продукції і збільшення 
обсягу прибутку від їх продажу; збереження та ефективне використання 
інноваційного потенціалу; височини професійного і кваліфікаційного 
рівня персоналу всіх категорій, зайнятого в інноваційно-інвестиційній 
сфері; забезпечення екологічної та соціальної безпеки інноваційної 
діяльності тощо.

Приватні проблеми обумовлені специфічними особливостями 
господарств суб’єкта. Вони в значній мірі визначають і специфіку 
формування та реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії 
підприємства в конкретних умовах. 

Дослідження інноваційно-інвестиційної діяльності різних 
виробників дозволяють зробити висновок про те, що проблеми і 
задачі інноваційно-інвестиційного розвитку можна підрозділити по 
їх «відношенню» до суб’єктивного – людського фактора. До першої 
групи тут слід віднести проблеми, вирішення яких, перш за все, прямо 
або побічно-націлене на постійний саморозвиток підприємства як 
результату всебічного розвитку у персоналу в цілому і менеджерів, 
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зокрема, здатності вчитися на власному досвіді і на основі інформації, 
одержуваної від постачальників, споживачів і конкурентів. Ця здатність 
навчання на досвіді - центральний момент інтеграції змісту інноваційно-
інвестиційної стратегії, процесів її розробки і здійснення, що в свою 
чергу обумовлює особливу важливість вирішення проблем підготовки і 
навчання персоналу і організації системи комунікацій. 

Даний підхід застосовується головним чином в зарубіжній практиці 
інноваційного менеджменту. Поряд з ним, у тому числі і у вітчизняній 
практиці використовується принцип підвищення інноваційної 
активності персоналу, який лежить в основі другої групи інноваційних 
проблем. При цьому і розвиток здатності до самонавчання на 
існуючому досвіді, і підвищення інноваційної активності персоналу, 
що розглядається в якості цілей вирішення інноваційних проблем, в 
цілому не суперечать один одному, а навпаки, взаємно доповнюють. 
Але в конкретній ситуації пріоритетність одного з них перед іншим 
обумовлена рівнем інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства, 
характером його інноваційно-інвестиційної стратегії.

Рішення комплексу інноваційних проблем забезпечується тільки 
при активній участі в цьому всіх виробничих і функціональних 
підрозділів підприємства, що також припускає наявність відповідних 
організаційних структур управління інноваційними процесами та певну 
систему відносин між усіма учасниками інноваційно-інвестиційних 
процесів. Таким чином, одним з основних засобів успішного вирішення 
інноваційних проблем підприємства є наявність дійового механізму 
управління процесами розробки та реалізації інноваційно-інвестиційної 
стратегії.

Розробка такого механізму для конкретного підприємства повинна 
вестися з урахуванням всіх особливостей його функціонування. При 
цьому слід враховувати, що як позитивні, так і негативні їх прояви 
в процесі подальшого розвитку господарюючого суб’єкта будуть 
змінюватися, внаслідок чого одні можуть взагалі зникнути, а інші, 
навпаки, проявитися. 

В. Як уже зазначалося, обґрунтування інноваційно-інвестиційної 
стратегії багато в чому визначається рівнем інноваційного розвитку 
виробництва, тобто перспективними можливостями оновлення 
продукції, технології, виробничого апарату. Іншими словами, 
інноваційно-інвестиційний розвиток відрізняється від технічного, 
відбиває стан виробничого апарату і технічний рівень вироблюваної 
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продукції в конкретний період; та науково-технічного, відбиває 
стан науково-дослідної бази та науково-технічний рівень розробок у 
порівнянні зі світовим, тим, що містить елемент динамізму, характеризує 
здатність підприємства розвиватися за рахунок власного потенціалу 
в майбутньому. Як показують дослідження, на відміну від категорій 
«технічний рівень» і «науково-технічний рівень» для характеристики 
інноваційного рівня розвитку виробництва необхідно визначити; пер-
спективні потреби підприємства в науково-технічних розробках; струк-
туру витрат на перспективну орієнтацію НДДКР; інноваційну структу-
ру трудового потенціалу, що показує кадрові можливості інноваційно-
інвестиційного розвитку власними силами; відповідність інноваційних 
можливостей і інноваційних потреб підприємства; перспективи підпри-
ємства в прискоренні науково-технічного розвитку, можливості зміц-
нення його положення на ринку.

Г. Крім виявлення інноваційного рівня вихідним моментом розробки 
інноваційно-інвестиційної стратегії є прогноз перспективних напрямків 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства.

Г.1. Прогноз власних економічних можливостей підприємства 
передбачає виявлення наступних характеристик у майбутньому: 
ринкового потенціалу виробника, тобто його можливостей зберегти 
і розширити конкурентні позиції, отримувати стабільний дохід; 
фінансового становища і структури засобів на збереження і зміцнення 
виробничої бази і т.п.; фінансового «розриву» на основі зіставлення 
фактичного розміру прибутку від реалізації виробленої продукції з 
прогнозованим розміром прибутку, для досягнення якого і необхідно 
освоєння нових продуктів.

Г.2. Прогноз економічного становища підприємства дозволяє 
провести більш детальний та ґрунтовний аналіз рівня інноваційно-
інвестиційного розвитку, а також зробити науково-технічний прогноз 
з метою виявлення принципових напрямків розвитку виробництва. Як 
правило, даний прогноз проводиться за трьома напрямками: продукція, 
технологія, функції. Потім за результатами проведених прогнозно-
аналітичних досліджень проводиться оцінка більш приватних аспектів 
інноваційно-інвестиційного розвитку.

Г. Крім виявлення інноваційного рівня вихідним моментом розробки 
інноваційно-інвестиційної стратегії є прогноз перспективних напрямків 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства.

Г.1. Прогноз власних економічних можливостей підприємства 
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передбачає виявлення наступних характеристик у майбутньому: 
ринкового потенціалу виробника, тобто його можливостей зберегти 
і розширити конкурентні позиції, отримувати стабільний дохід; 
фінансового становища і структури засобів на збереження і зміцнення 
виробничої бази і т.п.; фінансового «розриву» на основі зіставлення 
фактичного розміру прибутку від реалізації виробленої продукції з 
прогнозованим розміром прибутку, для досягнення якого і необхідно 
освоєння нових продуктів.

Г.2. Прогноз економічного становища підприємства дозволяє 
провести більш детальний та ґрунтовний аналіз рівня інноваційно-
інвестиційного розвитку, а також зробити науково-технічний прогноз 
з метою виявлення принципових напрямків розвитку виробництва. Як 
правило, даний прогноз проводиться за трьома напрямками: продукція, 
технологія, функції. Потім за результатами проведених прогнозно-
аналітичних досліджень проводиться оцінка більш приватних аспектів 
інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Перш за все, тут конкретизується раніше отримана інформація 
про співвідношення фінансового розриву в даний момент часу і в 
майбутньому з точки зору можливих альтернатив його усунення. У 
свою чергу, дана оцінка вимагає аналітичного дослідження структури 
інновацій, впроваджуваних підприємством, їх відповідності вимогам 
ринку і можливостям виробничої бази. Крім того, на цьому етапі 
здійснюється оцінка не лише особливостей життєвого циклу інновацій 
у окремо взятого виробника, але і тенденції здійснення життєвого циклу 
розвитку виробничої галузі в цілому. Отримана в результаті таких 
оцінок інформація дозволяє провести вже більш конкретні розрахунки і, 
зокрема, розрахунок показника здатності підприємства до інноваційно-
інвестиційного розвитку.

Г.3. Потім на основі даних про загальні тенденції розвитку галузі 
та життєвого циклу інновацій аналізується очікуваний технологічний 
розрив, а також фактори, що впливають на здатність до технологічного 
розвитку і форми передачі і розповсюдженню технологій, найбільш 
прийнятною для конкретного виробника. 

Наприклад, залежно від рівня застосовуваних технологій і 
інформаційного заділу виробник може орієнтуватися при обґрунтуванні 
інноваційно-інвестиційної стратегії виходячи з наступних 4 варіантів 
взаємодії з зовнішнім оточенням: 1) дуже ефективні форми: поставки 
комплектних об’єктів під «ключ»; закупівлі ліцензій разом з інтенсивності 
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підготовкою персоналу; створення спільних підприємств; постійний 
обмін фахівцями і досвідом в науково-технічній галузі; 2) ефективні 
форми: закупівлі «ноу-хау»; надання технічної документації та даних; 
надання консультацій; 3) менш ефективні форми: ділові візити; закупівлі 
обробного устаткування без «ноу-хау»; передача проектів спільно з 
документацією; 4) малоефективні форми: закупівлі ліцензій без «ноу-
хау»; товарні поставки; публікації і виставки.

Причому укладачі даної класифікації встановили, що якщо перша 
група форм вимагає суворого контролю, то четверта група в контролі 
не потребує.

Аналіз технологічного розриву, що дозволяє оцінити розходження 
між галузевим потенціалом і потенціалом його конкурентів тісно 
пов’язаний з наступним етапом - аналізом загрози функціонального 
заміщення розроблювального продукту. За визначенням Масленнікова 
[1], кожне підприємство випускає продукцію, яка виконує визначену 
функцію, використовуючи при цьому конкретну технологію. Може 
статися так, що для виконання функцій підприємства буде використа-
на зовсім  інша продукція, створена в інших галузях і на принципово 
новій основі. Тому фірма, яка хоче в змінених умовах виконувати ту 
саму функцію, що й колись, повинна бути готова до переходу на випуск 
іншої продукції, із застосуванням іншої технології та робочої сили.

З іншого боку, та фірма, яка вважає головним для себе саме 
виробництво конкретної продукції, а не виконання функції, повинна 
бути готова до зміни цієї функції. 

На даному етапі виробник вже здатний з досить високою точністю 
оцінити свої можливості в галузі диверсифікації виробництва, якщо це 
відповідає його ринковим інтересам.

І, нарешті, «реальність» визначених перспектив інноваційно-
інвестиційного розвитку має бути підкріплена і забезпечена відповідною 
ресурсною базою, для оцінки якої окремим етапом проводиться аналіз 
розподілу ресурсів в інноваційній сфері та у сфері НДДКР.

За результатами розглянутого комплексу досліджень виробник 
може визначити конкретний тип найбільш придатною для нього 
інноваційно-інвестиційної стратегії, але остаточне рішення в цьому 
питанні може бути прийняте тільки тоді, коли буде дана оцінка всім 
факторам, визначальним власне економічне становище підприємства у 
зовнішньому середовищі.

Тому, поряд з аналізом економічних можливостей підприємства дуже 
важливо мати загальний прогноз зовнішньої соціально-економічної та 
політичної ситуації на національному та регіональному рівнях.
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Крім того, як вже зазначалося вище, всі аналітичні та прогнозні 
дослідження повинні вестися у відповідності з цілями і завданнями 
загальної економічної стратегії підприємства, яка визначає зміст і 
спрямованість її перспективного розвитку. 

Д. Загальна економічна стратегія також відбиває взаємозв’язок 
цілей і завдань інших стратегій виробника з цілями і завданнями 
інноваційно-інвестиційної стратегії. Це дозволяє прийняти найбільш 
точне рішення про вибір напряму інноваційно-інвестиційного розвитку 
з урахуванням факторів часу, невизначеності та ризику, а саме: про 
пріоритет короткострокових розробок щодо вдосконалення раніше 
освоєних продуктів і процесів; про пріоритет середньострокових 
розробок щодо вдосконалення раніше освоєних продуктів і процесів; 
про пріоритет довгострокових розробок щодо вдосконалення раніше 
освоєних продуктів і процесів, що не мають аналогів на ринку.

Цілком очевидно, що на практиці найбільш поширений варіант 
комбінованого, змішаного типу, при якому система цілей інноваційно-
інвестиційної політики, заснована на пріоритеті якого-небудь із 
зазначених напрямків, включає в себе підцілі, що характеризують й 
інші напрямки, що доповнюють його або розширюють сферу інтересів 
підприємства в майбутньому. Ця обставина підтверджує, що найбільш 
поширеним типом інноваційно-інвестиційної стратегії виробників є 
комбінований (або проміжний), що поєднує цілі та заходи різного ха-
рактеру, що дозволяє йому (виробнику) «маневрувати» в мінливих рин-
кової середовищі і більш гнучко реагувати на динаміку власне іннова-
ційної сфери. 

Розглянутий процес виявлення сукупності проблем інноваційно-
інвестиційного розвитку господарюючого суб’єкта представлений на 
рис. 1.

Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії є завданням вищого 
керівництва. Але цілком очевидно, що по суті - це колективний процес, 
в якому беруть участь і менеджери середньої ланки, і представники 
зацікавлених функціональних служб.

Формування основних перспективних напрямків інноваційно-
інвестиційного розвитку підприємства є вихідним моментом усього 
процесу інноваційно-інвестиційного планування. На їх основі 
розробляються і оцінюються можливі варіанти планів розвитку 
провідних виробничих підрозділів з точки зору умов і можливостей 
конкуренції виробленої ними продукції. У результаті формуються 
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приватні цілі розвитку підрозділів (або відділень - для господарюючих 
суб’єктів зі складною територіально-виробничою організаційною 
структурою) і стратегії їх діяльності в рамках інноваційно-інвестиційної 
стратегії підприємства.

Розробка цілей і завдань підрозділів дозволяє більш предметно 
визначити їх потреби в різних ресурсах, насамперед фінансових і 
трудових. Всі пропозиції такого роду, висунуті керівництвом підрозділів, 
подаються на розгляд вищого керівництва для їх затвердження

У разі позитивного результату, тобто затвердження цілей і стратегій 
розвитку підрозділів, відбувається остаточне формування інноваційно-
інвестиційної стратегії підприємства в цілому і взаємопов’язаність 
конкретних завдань розвитку виробництва і окремих підрозділів.

У. Для того, щоб упорядкувати і в необхідній мірі регламентувати 
процес реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії з метою 
забезпечення контролю за ним з боку керівництва необхідно мати 
відповідну «документальну» форму представлення стратегії. 

Як відзначалося вище, в цій якості використовуються програми 
інноваційно-інвестиційного розвитку, в тому числі і програми окремих 
підрозділів. Тому після етапу цілеутворення, на якому забезпечується 
обґрунтування інноваційно-інвестиційної стратегії з урахуванням ін-
тересів усіх учасників інноваційно-інвестиційного процесу, настає етап 
розробки і оцінки програм. 

Етап розробки та оцінки інноваційно-інвестиційних програм 
підприємства та його підрозділів починається запитом про розробку 
конкретних  програм відділень з боку вищого керівництва. Зміст програм 
повинен максимально відображати характер діяльності підрозділу, 
масштаби і особливості його участі в інноваційно-інвестиційному 
процесі, тому тут відбувається уточнення і конкретизація цілей 
інноваційно-інвестиційної діяльності. Потім керівництво середньої 
ланки в свою чергу робить запит про розробку альтернативних програм 
безпосередньо у функціональних підрозділах, які і забезпечують в 
кінцевому підсумку і їх розробку, і оцінку, і вибір найбільш відповідного 
варіанту програми або комплексу програм. Відпрацьований варіант 
програми представляється на розгляд керівництву підрозділу, який, в 
разі згоди з ним, рекомендує його для включення в основну програму 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства, а також представляє 
вищому керівництву обґрунтування для виділення ймовірних ресурсів. 
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Рис. 1. Виявлення сукупності проблем інноваційно-інвестиційного 
розвитку господарюючого суб›єкта

На основі поданих програм підрозділів вище керівництво ще раз 
уточнює й коректує окремі цілі та завдання розвитку підприємства 
в цілому і його підрозділів і потім проводить попередній розподіл 
наявних коштів, матеріальних та інших ресурсів між програмами та 
між підрозділами.

Виявлення сукупності проблем інноваційно-інвестиційного розвитку 
господарюючого суб'єкта 
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Рис. 1. Виявлення сукупності проблем інноваційно-інвестиційного 
розвитку господарюючого суб'єкта 

 
Як відзначалося вище, в цій якості використовуються програми 

інноваційно-інвестиційного розвитку, в тому числі і програми окремих 
підрозділів. Тому після етапу цілеутворення, на якому забезпечується 
обґрунтування інноваційно-інвестиційної стратегії з урахуванням інтересів 
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На основі попереднього розподілу ресурсів між програмами вище 
керівництво може досить точно оцінити ресурсні потреби підрозділів 
учасників інноваційно-інвестиційного процесу. Ця оцінка дозволяє 
зробити запит про стан процесу формування «бюджету» підрозділу, з 
якого починається третій етап розробки «бюджету». Всі фінансові потреби 
підрозділи повинні бути підтверджені змістом його цілей і завдань. За 
цю відповідність відповідає керівництво підрозділу. Власне бюджет 
формується і розподіляється по передбачуваних напрямках витрачання 
коштів в самому поділі і потім представляється для затвердження. 
Остаточне рішення про затвердження бюджетів підрозділів приймає 
вище керівництво після узгодження і ув’язування фінансових інтересів 
і вимог окремих колективних учасників інноваційно-інвестиційного 
процесу з загальногосподарськими інтересами. 

Як правило, така процедура має місце, коли кошти, що виділяються 
підрозділом під конкретні програми, повинні бути використані протягом 
звітного року. Це дозволяє проводити паралельний контроль за 
витрачанням коштів у звітному періоді відповідно в рамках виконання 
загальної виробничої програми, інноваційно-інвестиційної програми, 
а також аналогічних програм окремих виробничих і функціональних 
підрозділів.

Розуміння ролі і значення інноваційно-інвестиційної діяльності для 
розвитку виробництва, посилення важливості технологічних чинників 
в обґрунтуванні інноваційно-інвестиційної стратегії знаходять своє 
відображення у відповідному якісному перетворенні організаційних 
структур управління. При цьому способі значення набуває оцінка 
взаємозалежності зміни даних структур і конкретного типу інноваційно-
інвестиційної стратегії, що обирається виробником. Результати оцінки 
необхідні для вирішення завдань ефективного управління інноваційною 
діяльністю на всіх етапах життєвого циклу нововведень в рамках 
прийнятої інноваційно-інвестиційної стратегії. 

Аналіз динамічних процесів, що відбуваються у внутрішньому і 
зовнішньому  середовищі підприємства за умови відносно стабільної 
ситуації в економіці в цілому, дозволяє виявити взаємозв’язок між 
організаційними і продуктово-технологічними змінами з урахуванням 
цілей, інтенсивності і масштабів останніх.

Результати аналізу також дозволяють говорити про вплив характеру, 
інтенсивності і масштабності наукових, технічних і технологічних 
інновацій на зміст і спрямованість організаційних і керуючих інновацій. 
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В даному випадку перші є своєрідним джерелами необхідності і 
можливості останніх, визначальними чинниками їх виникнення. Однак, 
враховуючи циклічний характер інноваційно-інвестиційного процесу, 
було б невірно обмежитися тільки цим висновком. 

Необхідно враховувати, що організаційно-управлінські зміни, 
що забезпечують нову якість організаційних структур управління 
інноваційно-інвестиційною діяльністю, як правило, тягнуть за собою 
розширення сфери їх компетенції і в підсумку підвищення загального 
рівня інноваційності підприємства в порівнянні з попереднім, а також в 
порівнянні з конкурентами. Це, в свою чергу, дає поштовх до активізації 
всіх сторін його діяльності, для того, щоб втримати досягнутий рівень 
і відповідно отримати більшу частку ринку за рахунок випуску більш 
ефективного продукту.

Ж. Важливим моментом у вирішенні організаційних питань 
інноваційного менеджменту є вибір конкретного типу організаційної 
структури управління.

Як показують різні зарубіжні дослідження і, зокрема опитування 
Дослідницького центру інженерного факультету Пітсбурзького 
університету (США), універсальних форм для всіх видів інновацій 
немає [2]. Але в залежності від сутності та характеру певного ново-
введення можна вибрати найбільш ефективні організаційні форми. Цей 
висновок ґрунтується на наступних принципах інноваційно-інвести-
ційної політики, які характеризують ступінь потреби і готовності кон-
кретного виробника до передбачуваних організаційним змінам; власне 
готовність до змін; основні тенденції довгострокової технологічної по-
літики; наявність сприятливого середовища для виникнення ідей і ре-
ресурсних бази для їх матеріалізації; готовність до ризику; ступінь при-
йняття стану зовнішнього середовища і швидкість реакції на її зміни; 
стан внутрішніх та зовнішніх комунікацій (структура, масштаби, рівень 
розвитку, тіснота зв›язків); клімат, що сприяє вирішенню внутрішньо 
організаційних протиріч і конфліктів.

На думку директора зазначеного центру У. Соудеру, ці принципи 
«діаметрально протилежні принципам класичного менеджменту, які 
лежать в основі діяльності багатьох фірм і які негативно впливають на 
успіх інноваційних проектів» [2]. 

Практика показує, що організаційні форми, а також прийоми і 
методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю багатьох 
підприємств і фірм не мають якихось принципових відмінностей і 
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не відрізняються особливим досконалістю у порівнянні з іншими. 
Але такі підприємства, як правило, приймають свої «унікальні» 
форми, найбільш відповідають умовам і характеру їх діяльності, – 
періодичності нововведень, джерелами інноваційних ідей, масштабам 
і типу організаційної структури фірми в цілому, характеру технології, 
параметрів ринку нової продукції тощо [1].

Таким чином, вибір і створення нових організаційних форм 
інноваційного менеджменту на підприємстві являють собою сукупність 
наступних процесів: формування системи служб, що охоплює всі аспекти 
інноваційно-інвестиційної діяльності; визначення сфери компетенції 
цих служб; розподіл обов’язків, відповідальності і встановлення 
міжфункціональних взаємозв’язків як всередині самої системи, так і 
з іншими підрозділами, передусім зі службою маркетингу. Одночасно 
здійснюється розподіл конкретних видів робіт і завдань всередині 
інноваційних служб. 

Основною ознакою, що визначає особливості організації інноваційного 
менеджменту, є профіль діяльності господарського суб’єкта. Слід 
враховувати специфіку інноваційно-інвестиційної діяльності науково-
дослідних, інженерних та інших підрозділів, основною метою яких є 
проведення фундаментальних досліджень та НДДКР; та підприємств, 
де інновації виступають засобом досягнення загальнокорпоративних 
цілей. На практиці в тому і в іншому випадках застосовуються різні 
форми організації управління інноваційно-інвестиційного процесу. У 
свою чергу, у другій групі об’єктів виокремлюють дві великі підгрупи. 
Це підприємства, які проводять інноваційні дослідження власними 
силами і, відповідно, підприємства, які не здійснюють таких.

У першому випадку, залежно від розміру, масштабів діяльності, 
рівня розвитку виробництва, інноваційного потенціалу, особливостей 
розвитку галузі виділяються об’єкти з різною повнотою інноваційного 
циклу. До них відносяться ті, хто здійснює: повний цикл створення і 
впровадження нововведення; різного роду пошукові дослідження 
і розробки – як фундаментальні, так і прикладні; тільки прикладні 
НДДКР; дослідно-конструкторські розробки за окремими проектами. 
Відмінною рисою цієї підгрупи є наявність власної дослідницької та 
інженерно-конструкторської баз, що дозволяють здійснювати таку 
діяльність. 

Серед об’єктів другої підгрупи можна виділити тих, хто орієнтується 
головним чином на придбання ліцензій у передових компаній-
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розробників нових продуктів, а також тих, хто робить основний акцент 
на фінансування досліджень сторонніх підприємств або творчих колек-
тивів на контрактній, договірній основі, виступаючи при цьому в якості 
власника або співвласника створюваного інтелектуального продукту.

Зрозуміло, на практиці всі зазначені форми організації інноваційно-
інвестиційного процесу дуже тісно переплетені між собою. Це, перш 
за все, характерно для великих підприємств і фірм, що реалізують 
комбіновану інноваційну стратегію, хоча в межах оборони котельної 
і наступальної стратегії також застосовуються різні форми, що 
дозволяють найбільш швидко і ефективно вирішувати завдання 
розвитку виробництва в рамках одного з цих класів.

В даний час забезпечення взаємозв’язку між процесами прийняття 
рішень в інноваційному менеджменті та організаційній структурі є 
одним з ключових завдань ефективного стратегічного управління 
інноваціями. Саме організаційні питання стають основним чинником 
ефективного використання ресурсів, а також застосування прогресивних 
методів і засобів менеджменту в процесі реалізації інноваційно-
інвестиційної стратегії. Тому при аналізі організаційних структур і форм 
здійснення інноваційно-інвестиційного процесу важливо вирішити два 
основоположні питання: якими є передумови і принципи внутрішньо 
організаційної побудови господарюючого суб’єкта в цілому і його 
окремих підсистем? Як забезпечити ефективну міжфункціональну 
взаємодію різних підсистем у процесі прийняття рішень у конкретній 
галузі? 

При цьому мається на увазі необхідність постійного врахування впливу 
факторів, що характеризують динамічні процеси, що відбуваються у 
зовнішньому середовищі. Тоді чим масштабніше і  більш невизначено 
відбуваються  зміни, тим більш гнучкою і менш формалізованою 
повинна бути організаційна структура. Це дозволяє забезпечити 
необхідну взаємодію підрозділів і служб, що мають різні організаційні 
характеристики, уникнути можливих суперечностей і конфліктів, 
викликаних різницею в цілях, завданнях і пріоритетів підрозділів. 
Практичне рішення поставлених запитань лежить в області посилення 
прямої горизонтальної координації між підрозділами і службами, прямо 
або побічно беруть участь в інноваційно-інвестиційному процесі.

В залежності від того, які структури складають організаційну 
базу інноваційного менеджменту, виділяються: 1) організаційні зі 
спеціальними структурами, відокремлено здійснюють управління 
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інноваційною діяльністю; 2) підприємства, що не мають спеціалізованих 
структур (на них функції інноваційного менеджменту розподіляються 
між традиційно існуючими функціональними і виробничими 
підрозділами); 3) організації зі структурами змішаного типу, де існує 
спеціалізована служба, взаємодіюча з іншими підрозділами і має 
можливість реально впливати на них у сфері своєї компетенції.

Важливою характеристикою управління інноваційно-інвестиційною 
діяльністю є те, що тут задіяні практично всі підсистеми  підприємства. 
Причому з підвищенням ступеня їх участі інноваційні процеси проті-
кають активніше і, відповідно зростає кінцевий продукт виробничо-
господарської діяльності в цілому. Ця залежність дозволяє зробити 
висновок, що найбільш раціональною є третя із зазначених форм 
організації управління інноваційно-інвестиційною діяльністю. 

Цілком зрозуміло, що в організаційній структурі змішаного типу 
провідна роль належить спеціалізованим службам, що забезпечують 
основне виробництво внутрішніми і зовнішніми НДДКР, які 
відповідають за успішне впровадження нових продуктів у виробництво, 
а також за положення виробника на ринку інноваційної продукції. Такі 
служби найбільш ефективні на великих підприємствах, що володіють 
високим науково-технічним та інноваційним потенціалом, розвиненою 
дослідно-виробничою базою, що займають провідні позиції в галузі. Для 
їх успішного функціонування необхідна своєчасна повна інформація 
про стан виробництва, системи управління в цілому та окремих 
підсистемах, що відбуваються і можливі зміни, їх причини та наслідки. 
Тому практично всі функціональні і виробничі служби, які постачають 
необхідні відомості, також беруть участь в управлінні інноваційно-
інвестиційною діяльністю.

До числа найбільш значущих питань управління інноваційно-
інвестиційною діяльністю на підприємстві відноситься вибір критеріїв 
організаційної побудови спеціалізованих служб, а також визначення 
умов використання цих критеріїв.

Ця проблема знаходиться в тісному взаємозв’язку з проблемою 
обґрунтування інноваційно-інвестиційної стратегії, яка має 
враховувати конкретні умови конкуренції в накопиченні капіталу. 
На основі довготермінового прогнозування впровадження товарних 
нововведень можна отримати критерії як для методів планування, які 
використовуються на окремих фазах процесу впровадження, так і для 
побудови організаційної структури [2]. 
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І в теорії, і в практиці управління інноваційно-інвестиційною 
діяльністю існує досить стійка точка зору на зміст різних форм 
організації спеціалізованих служб. У відповідності з нею виділяються 
наступні варіанти побудови організаційних структур: у відповідності 
з областями знання (науковими дисциплінами, сферами компетенції); 
відповідно до груп продуктів, що випускаються (продуктова структура, 
близькість асортиментних групу); відповідно до видів досліджень 
і розробок (по стадіях і фазах інноваційного циклу, здійснюваних на 
підприємстві); відповідно до структури технологічного процесу, що 
відображає галузеву специфіку виробництва окремих видів продукції; 
відповідно до змісту, структурі і спрямованості проектів, реалізованих 
у відповідності з цілями і завданнями інноваційно-інвестиційної 
політики підприємства.

Очевидно, що всі зазначені варіанти мають не тільки переваги, 
що дозволяють визначити пріоритетність кожного з них у конкретній 
ситуації, а й деякі недоліки.

Так, перший варіант має на меті забезпечити взаємозв’язок між 
різними напрямками досліджень і номенклатурними групами виробів, 
вироблених підприємством. При цьому існує тенденція до визначеного 
організаційного відокремлення кожного напрямку досліджень в рамках 
спеціально створюваних груп у складі інноваційної служби. Однак 
практично така структура використовується рідко, оскільки в межах 
одного підприємства всі дослідження об’єднуються єдиною метою - 
виробництвом нового продукту, і, відповідно, повинні проводитися в 
умовах тісної координації різних підрозділів і творчих груп. 

На відміну від даного варіанту другий є одним із найпоширеніших. 
Він дозволяє максимально поєднувати інтереси інноваційного і 
загальноекономічного розвитку підприємства і окремих його підсистем. 
Ця структура найбільш ефективна при вирішенні проблем, виникаючих 
на стику виробничої і збутової фаз інноваційного циклу, хоча може 
викликати ослаблення уваги керівництва до інших фазах, насамперед 
фундаментальним дослідженням.

В якійсь мірі усунути таку розбіжність дозволяє принцип організації 
інноваційно-інвестиційної діяльності, що лежить в основі третього 
варіанту. У відповідності з ним організаційна структура формується в 
розрізі основних стадій інноваційного циклу, здійснюваних виробником 
і визначає особливості його інноваційно-інвестиційної діяльності. 
В результаті досягається значна концентрація зусиль і ресурсів на 
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основних стадіях досліджень і розробок при порівняно нескладної 
організаційній структурі управління.

Принцип пріоритетності технологічного процесу, що становить суть 
четвертого варіанту, як правило, застосовується на об’єктах видобувної 
і переробної промисловості, а також у галузях, визначених природничо-
науковими дисциплінами, тобто скрізь, де якість організації технології 
є основним фактором ефективної виробничої діяльності в цілому. 
Вважається, що ця структура близька до продуктової структури. 

Найменш стійкою, але найбільш гнучкою і динамічною є організаційна 
структура, відповідно п’ята з розглянутих варіантів. Організація 
проектного типу найбільш відповідає характеру і особливостям 
інноваційно-інвестиційної діяльності як об’єкта управління, особливо 
при вирішенні проблем функціонування дослідницької групи, 
розподілу ресурсів між різними напрямками інноваційно-інвестиційної 
діяльності, забезпечення необхідної самостійності груп, координації 
проведених робіт і централізованого керівництва інноваційно-
інвестиційним процесом.

Конкретний тип організації інноваційної служби визначається 
характером загальної економічної стратегії. Номенклатурою та 
асортиментом вироблених продуктів; рівнем і складністю технологічних 
процесів; особливостями організації виробництва і управління; рівнем 
інноваційних та повнотою інноваційного циклу.

При формуванні інноваційних структур враховуються не тільки 
пріоритети перспективного розвитку підприємства, що відображаються 
в його виробничій програмі, вимоги ринку і його учасників, але 
внутрішня логіка дослідних процесів фундаментального і прикладного 
характеру і впроваджувальної діяльності. Важливим моментом також є 
вимога збереження і розвитку інноваційного потенціалу підприємства. 
Все сказане дозволяє зробити висновок, що при побудові організаційно-
інноваційної структури недоцільно використовувати тільки один прин-
цип. Необхідно їх поєднання, щоб забезпечити ефективне управління 
інноваційно-інвестиційної діяльністю по різних напрямкам. 

Практика показує, що найбільш раціональні наступні сполучення 
принципів формування організаційної інноваційної структури [2]: 
1) видів досліджень за галузями знань; 2) видів досліджень з номенкла-
турою виробленої продукції; 3) видів продукції з галузями знань.

Структура централізованих служб, як правило, першого типу; 
структура лабораторій, що займаються теоретичними дослідженнями 
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основана на поділі наук (наприклад, фізика, хімія, фізика твердого тіла 
і напівпровідників); а структура конструкторських бюро відповідає 
технічним принципам і/або можливостям використання продукції. 
Організаційної структура, заснована на поєднанні видів досліджень 
з видами продукції, використовується для децентралізованих служб, 
а структура третього типу дозволяє здійснити взаємозв’язки цілей 
і тенденцій розвитку ринку і виробника в частині виробництва та 
впровадження нових продуктів, а також диверсифікацію виробництва. 

Вимога наявності адекватної організаційної структури для 
реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії обумовлює і потреби 
в її поступальному вдосконаленні. У цьому випадку предметом 
інноваційно-інвестиційної діяльності є власне організаційної структура 
управління, а метою – забезпечення її більш високого якісного рівня, 
що передбачає проведення комплексу взаємопов’язаних заходів. 
До них відносяться: виявлення факторів, що впливають на стан 
управління інноваційно-інвестиційними процесами на підприємстві; 
аналіз стану та перспективних тенденцій розвитку організаційної 
структури в цілому і її окремих елементів відповідно до цілей і задач 
інноваційно-інвестиційної стратегії; аналіз альтернатив вдосконалення 
системи управління інноваціями в цілому і її організаційних аспектів; 
оцінка ймовірності отримання очікуваних результатів організаційних 
нововведень.

Цілком очевидно, що вихідним етапом виконання комплексу заходів 
повинно бути виявлення реальних потреб підприємства в ньому. 
Досить часто таке рішення приймається вітчизняними виробниками 
на основі вивчення практики функціонування організаційних структур 
інноваційного менеджменту на підприємствах аналогічного профілю 
діяльності, як правило, зарубіжних. Разом з тим, досвід показує, що 
будь-яка організаційна структура, що має будь-які відмінності від 
типової, має і певні переваги, які проявляються в реальній господарській 
обстановці. Тому на практиці особливо важливо заздалегідь визначити  
умови, в яких буде діяти нова організаційна структура, тобто стан 
зовнішнього середовища, чітко сформулювати її призначення і завдання 
в галузі раціоналізації управління нововведеннями. 

Незважаючи на необхідність максимальної індивідуалізації підходів 
до вдосконалення організаційних структур управління інноваційно-
інвестиційною діяльністю, варто враховувати ряд моментів загального 
характеру. Це, перш за все, принципи вдосконалення і висувні до них 
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вимоги, технологія проектування очікуваної структури та система 
показників оцінки його результатів. Виділення даних елементів в 
досить складній структурі механізму вдосконалення організаційних 
структур інноваційного менеджменту дозволяє в підсумку упорядкувати 
різнопланові процеси організаційних змін, в тому числі і ті, що 
спеціально передбачаються в якості цілей інноваційно-інвестиційної 
стратегії і забезпечити наступність пріоритетів і завдань виробника при 
переході на більш високий рівень його розвитку.

При характеристиці принципів вдосконалення організаційних 
структур управління інноваційно-інвестиційною діяльністю використо-
вується традиційний підхід, заснований на виділенні загальних і 
окремих елементів.

Загальні принципи використовуються для всіх типів структур, що 
вдосконалюються, а приватні - для їх окремих видів в залежності від 
вмісту інноваційно-інвестиційних процесів. Тут важливо одразу чітко 
визначити основну мету вдосконалення, відповідно, з якою формуються 
його завдання: або створення якісно нової організаційної структури, 
починаючи практично з нуля, або вдосконалення окремих на них 
елементів діючих структур. 

Серед загальних принципів вдосконалення слід виділити можливість 
ефективного управління інноваційно-інвестиційної діяльності за 
допомогою структур, що вдосконалюються. Даний принцип повинен 
враховуватися не тільки при вдосконаленні процесів міжфункціональної 
взаємодії підрозділів підприємства, але і при формуванні і використанні 
інформаційних каналів та інших форм комунікаційного забезпечення 
взаємозв’язку з партнерами різних рівнів.

Інший важливий принцип полягає в необхідності вирішення 
проблеми комплексного ресурсного забезпечення діяльності очікуваної 
інноваційної структури підприємства. Його реалізація дає можливість 
вчасно визначити потреби, обсяги та джерела покриття всіх видів 
ресурсів і, отже, в значній мірі визначити передбачуваний ефект від 
подальшого функціонування структури, що вдосконалюється.

В даний час в період «масового» збільшення числа нових 
організаційних форм управління інноваційно-інвестиційної діяльністю 
особливу увагу необхідно звертати на їх реальну новизну, тобто 
принципові відмінності і переваги перед іншими, аналогічними за 
призначенням структурами. Суть даного принципу полягає в тому, що 
рішення про вдосконалення організаційної структури має прийматися 
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з урахуванням конкретних проблем, що стоять перед підприємством. 
Причому воно не повинно дублювати будь-які раніше розроблені в цій 
області аналоги. 

Очікувана організаційна структура повинна забезпечити 
максимальний ефект інноваційно-інвестиційної діяльності при заданих 
параметрах функціонування об’єкта (стан виробничого та інноваційного 
потенціалу, матеріально-технічної бази, кадрового складу й ін.). Це 
відбивається принципом пріоритетності обґрунтування направлень 
його інноваційно-інвестиційної стратегії.

Безумовно, при більш детальному вивченні сукупність загальних 
принципів вдосконалення організаційних структур інноваційних служб 
може бути розширена і доповнена. Але в будь-якому випадку розглянуті 
тут елементи будуть ведучими.

Що ж стосується приватних принципів, то вони, як вже зазначалося 
вище, різноманітні і їх вибір залежить від зовнішніх і внутрішніх 
чинників, що відбивають специфіку окремих інноваційно-інвестиційних 
процесів і проектів, а також діяльності підприємства в цілому.

Сукупність усіх зазначених принципів дозволяє конкретизувати 
зміст і послідовність здійснення окремих етапів технологічного 
ланцюжка процесу вдосконалення організаційних структур управління 
інноваційно-інвестиційним розвитком об’єкта. На підготовчому етапі 
проводиться збір і первинна обробка інформації про стан інноваційних 
структур та виявляється специфіка прийомів і методів їх вдосконалення у 
відповідності з характером інноваційно-інвестиційних процесів. Тут же 
визначається кінцева мета передбачуваних заходів або будується дерево 
цілей. Зміст цілей впливає на процес розробки програми проведення 
організаційних змін, що відображають повне ресурсне забезпечення, 
проміжні та підсумкові заходи, засоби і методи реалізації поставлених 
цілей, критерії оцінки ефективності функціонування очікуваної 
організаційної структури. Тому система показників ефективності не 
тільки розглядається в якості самостійного елементу системи управління 
інноваційно-інвестиційною діяльністю, але практично розробляється в 
рамках такої програми. 

Висновки  та пропозиції. Отже, результати дослідження показали, 
що в даний час забезпечення взаємозв’язку між процесами прийняття 
рішень в інноваційному менеджменті та змінами в організаційній 
структурі є одним з ключових завдань ефективного управління 
інноваціями. Також оцінюється стан і можливості раніше сформованих 
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організаційних структур і необхідність їх вдосконалення. Важливою 
характеристикою запропонованого підходу управління інноваційно-
інвестиційною діяльністю на підприємстві є те, що тут задіяні практично 
всі підсистеми. Причому з підвищенням ступеня їх участі інноваційно-
інвестиційні процеси протікають активно і відповідно зростає кінцевий 
продукт виробничо-господарської діяльності в цілому.
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В статье рассматриваются вопросы прогнозирования инновационно-
инвестиционного развития промышленных предприятий. Выявленные проблемы 
формирования иновационно-инвестиционных программ. Предложенные этапы 
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FORECASTING OF INNOVATION AND INVESTMENT 
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary
The article deals with the issues of forecasting of innovation and investment de-

velopment of industrial enterprises. The problems of formation of innovation-investment 
programs are revealed. The stages of formation of the main directions of the enterprise’s 
perspective development are proposed.

The results of the study has showed that nowadays, ensuring the relationship be-
tween decision-making processes in innovative management and changes in organizational 
structure is one of the key tasks of effective management of innovations. It also assesses the 
status and capabilities of previously formed organizational structures and the need for their 
improvement. An important characteristic of the proposed approach to managing innova-
tion and investment activities at the enterprise is that practically all subsystems are involved 
here. Moreover, with the increasing degree of their participation, innovation and investment 
processes proceed actively and consequently grows the final product of production and eco-
nomic activity in general.

Key words: forecasting, industrial enterprise, innovations, management structure.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО  УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ ТОРГОВЕЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглядаються питання щодо наукових підходів до  управління 
ризиками в інноваційних проектах торговельних підприємств. Досліджено узго-
дженість концепції «ризик-потенціал» з основними положеннями теорії Ерроу 
ухилення від ризику. Досліджені наукові підходи до інноваційної функції госпо-
дарського ризику. Запропонований порівняльний аналіз концепції прийнятного ри-
зику й концепції «ризик - потенціал».

Ключові слова: управління ризиками, інноваційні проекти, господар-
ський ризик, торговельне підприємство.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Високий рівень не-
визначеності й ризику при розробці інноваційних проектів створення 
високотехнологічних систем вимагає нових підходів і методів обґрун-
тування економічних рішень. Цим питанням присвячено багато дослі-
джень останніх двадцяти років, знайдено декілька цікавих постановок 
питань і рішень на основі сучасного економіко-математичного інстру-
ментарію та можливостей інформаційно-інтелектуальних технологій. 
У цих умовах актуальності набувають дослідження теоретико-методо-
логічних та організаційно-методичних питань управління ризиками в 
інноваційних проектах торговельних підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами управління 
ризиками займалися науковці: Р. Качалов, М. Меркулов, І. Нєнно, Е. Куз-
нєцов, Ю. Сафонов та інші.   

Постановка завдання. Дослідити наукові підходи до  управління ри-
зиками в інноваційних проектах торговельних підприємств. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Основними аспектами, 
які характеризують процеси розвитку світового господарства, є глоба-
лізація. 

Глобалізація, що охопила всі регіони й сектори світового господар-
ства, принципово змінює співвідношення між зовнішніми та внутрішні-
ми факторами розвитку національних господарств на користь перших. 
Жодна національна економіка, незалежно від розмірів країн і рівня 
розвитку (розвинені, що розвиваються або перехідні), не може більше 
бути самодостатньою, залежно від наявних національних факторів на-
уки, виробництва, технології та потреби в капіталі. Жодна держава не в 
змозі раціонально формувати й реалізувати економічну стратегію свого 
розвитку, не враховуючи пріоритети й норми поведінки основних учас-
ників світогосподарської діяльності.

Процес глобалізації охоплює різні сфери світової економіки, а саме:
−	 торгівлю продуктами, послугами, технологіями, іншими 

об’єктами інтелектуальної власності;
−	 рух факторів виробництва (робочої сили, капіталу, природних 

ресурсів, менеджменту, технологій, інформації);
−	 фінансово-кредитні та валютні операції, зокрема безоплатне фі-

нансування й допомогу, кредити й позики суб’єктів міжнародних 
економічних відносин, операції із цінними паперами, спеціальні 
фінансові механізми й інструменти;

−	 економічне, науково-технічне, військово-технічне, технологічне, 
інжинірингове й інформаційне співробітництво.

Таким чином, глобалізація в сфері економіки – це  багаторівневе яви-
ще, що впливає на:

– світову економіку в цілому (мегарівень);
– регіональну, національну економіку (макрорівень);
– господарські комплекси, регіони країн, національні фінансові та 

валютні ринки, ринки праці (мезорівень);
– окремі компанії, товарні й функціональні внутрішньорегіональні 

локальні ринки (мікрорівень).
Розглянемо спочатку питання про те, наскільки концепція «ризик-

потенціал» узгоджується з основними положеннями теорії Ерроу ухи-
лення від ризику. Для цього необхідно із цієї нової точки зору розгляну-
ти постульовані в теорії Ерроу властивості функціонала корисності та 
їхню економічну інтерпретацію. В теорії Ерроу постулюється перевага 
ухилення від ризику. З економічної точки зору це означає, що при до-
сягненні певного рівня багатства (Y) (у вигляді володіння певним за-
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пасом економічних благ) індивід починає ухилятися від ризику. Це ви-
ражається в тому, що для Y>Y0 друга похідна функціонала корисності 
U(Y) від’ємна U»(Y)<0.

З іншого боку, у монографії Ерроу не заперечується, що в багатьох 
ситуаціях замість ухилення від ризику може мати місце надання пере-
ваги ризику. Наявність проміжків надання переваги ризику означає, що 
на цих проміжках друга похідна функціонала корисності U»(Y) додатна. 
Задамося питанням про те, у якій ситуації може мати місце надання 
переваги ризику. Припустимо, що для даного індивіда ухилення від ри-
зику й виконання постульованих властивостей функціонала корисності 
має місце для Y>Y0. Тоді, як зі зростання величини – YU»(Y)/U’(Y), так 
і зі зменшення величини – U»(Y)/U’(Y) випливає, що для Y>Y0 друга по-
хідна не може бути додатною. З економічної точки зору це означає, що 
в рамках адекватності моделі Ерроу наданню переваги ризику не може 
передувати ухилення від ризику.

Аналіз теорії Ерроу ухилення від ризику показує, що для будь-якого 
індивіда надання переваги ризику або взагалі не має місця (індивід за-
вжди й у всіх ситуаціях намагається ухилитися від ризику), або надання 
переваги ризику має місце для малих значень Y, тобто на початковій 
стадії накопичення даним індивідом потенціалу (у матеріальних, фі-
нансових, кадрових та інших ресурсах). Якщо розглянутий індивід є 
підприємцем, то, з точки зору автора, наявність першого варіанта не-
реально, оскільки практично неможливо знайти вид підприємницької 
діяльності, під час якої можна було б повністю виключити ризик. Від-
значимо ще одну характерну рису розглянутого тут питання: за понят-
тям «потенціал» у зв’язку «ризик-потенціал» фактично приховуються 
ресурси суб’єктів господарювання. Так, Великий економічний словник 
визначає поняття «потенціал науково-технічний» як «сукупність кадро-
вих, матеріально-технічних, інформаційних й організаційних ресурсів 
(виділено автором), призначених для вирішення поставлених перед 
суспільством завдань науково-технічного розвитку» [3].

Таким чином, аналіз теорії Ерроу дозволяє зробити наступний ви-
сновок: надання переваги ризику має місце для всіх підприємців, що 
перебувають у початковій стадії накопичення капіталу. При досягненні 
певного рівня багатства підприємець прагне ухилитися від ризику. Але 
за економічним значенням й умовами всі будь-які значні інновації мо-
жуть бути прирівняні до первісного накопичення капіталу. Це справед-
ливо не тільки для мікро-, але й для макроекономічного рівня інновацій, 
якщо взяти за основу міркувань теорію «довгих хвиль» розвитку й змі-
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ни технологічних укладів. Така пропозиція справедлива, якщо графік 
функції корисності буде мати вигляд, представлений на рис. 1.

Рис. 1. Графік надання переваги ризику з етапом первинного 
накопичення капіталу

На цьому графіку [0,Y0] – стадія надання переваги ризику, [Yo, Yt]  – 
стадія ухилення від ризику; [Yt, Y1] – чергова стадія надання переваги 
інноваційному ризику. Значенням Yo, Yt і Y1 відповідають «точці зла-
му» ризикової поведінки економічного суб’єкта.

Припустимо, що до величини багатства Yo діє надання переваги 
ризику початкового накопичення. При величині Yo індивід уперше по-
чинає ухилятися від ризику. При значенні Yt виникає на якийсь час 
нейтральне відношення до ризику, що змінюється наданням переваги 
ризику «першої інновації» – відрізок [Yt , Y1]. Інновація в цьому випад-
ку, як і при початковому накопиченні забезпечує прискорене зростання 
корисності багатства аж до досягнення його величини Y1, за межами 
якої починається уповільнення зростання корисності багатства й відпо-
відно знову виникає ухилення від ризику.

Оскільки початкову стадію накопичення, мабуть, можна вважати 
стадією недостатності матеріальних і фінансових ресурсів, то фак-
тично надання переваги ризику має своєю метою відшкодування цієї 
недостатності, тобто спостерігаємо досить розповсюджену ситуацію 

Аналіз теорії Ерроу ухилення від ризику показує, що для будь-якого 
індивіда надання переваги ризику або взагалі не має місця (індивід завжди й 
у всіх ситуаціях намагається ухилитися від ризику), або надання переваги 
ризику має місце для малих значень Y, тобто на початковій стадії 
накопичення даним індивідом потенціалу (у матеріальних, фінансових, 
кадрових та інших ресурсах). Якщо розглянутий індивід є підприємцем, то, з 
точки зору автора, наявність першого варіанта нереально, оскільки 
практично неможливо знайти вид підприємницької діяльності, під час якої 
можна було б повністю виключити ризик. Відзначимо ще одну характерну 
рису розглянутого тут питання: за поняттям «потенціал» у зв’язку «ризик-
потенціал» фактично приховуються ресурси суб’єктів господарювання. Так, 
Великий економічний словник визначає поняття «потенціал науково-
технічний» як «сукупність кадрових, матеріально-технічних, інформаційних 
й організаційних ресурсів (виділено автором), призначених для вирішення 
поставлених перед суспільством завдань науково-технічного розвитку» [3]. 

Таким чином, аналіз теорії Ерроу дозволяє зробити наступний 
висновок: надання переваги ризику має місце для всіх підприємців, що 
перебувають у початковій стадії накопичення капіталу. При досягненні 
певного рівня багатства підприємець прагне ухилитися від ризику. Але за 
економічним значенням й умовами всі будь-які значні інновації можуть бути 
прирівняні до первісного накопичення капіталу. Це справедливо не тільки 
для мікро-, але й для макроекономічного рівня інновацій, якщо взяти за 
основу міркувань теорію «довгих хвиль» розвитку й зміни технологічних 
укладів. Така пропозиція справедлива, якщо графік функції корисності буде 
мати вигляд, представлений на рис. 1. 

 
          U(Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
0                         Y0                            Yt Y1  

Рис. 1. Графік надання переваги ризику з етапом первинного 
накопичення капіталу 

 
На цьому графіку [0,Y0] – стадія надання переваги ризику, [Yo, Yt] – 

стадія ухилення від ризику; [Yt, Y1] – чергова стадія надання переваги 
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заміщення одних ресурсів іншими. Зроблений вище висновок можна 
перефразувати в такий спосіб.

Підприємці вимушено йдуть на ризик у надії на позитивний резуль-
тат випадкового процесу через те, що наявний у них запас матеріальних 
і фінансових ресурсів недостатній для ефективного й стійкого бізнесу.

Таким чином, концепція «ризик-потенціал» не тільки не суперечить 
теорії Ерроу, але й надає додаткові аргументи на її користь. У свою чер-
гу, концепція «ризик-потенціал» знаходить у теорії ухилення від ризику 
її економічно-математичне обґрунтування. Як і інші ресурси, ризик-по-
тенціал повинен мати оптимальну величину запасу, пов’язану зі швид-
кістю (потоком) його використання.

Завдання оптимізації інноваційного ризику тут зводиться до пошуку 
значення Yt, при якому гранична корисність багатства (U’(Y)) досягає 
чергового мінімуму (в окремому випадку, може бути U"(Yt)=0), і ухи-
лення від ризику змінюється черговим наданням переваги ризику, що 
буде переважати в інтервалі [Yt, Y1]. Дослідження функцій U(Y) і U’(Y) 
дозволяє знаходити характерні точки графіків цих функцій, кількісно 
характеризувати інноваційні ризики.

Слід зазначити, що уведені Ерроу кількісні показники  (абсолютне 
ухилення від ризику й відносне ухилення від ризику) характеризують 
не величину ризику, а відношення до прийняття або до неприйняття ри-
зику певним індивідом. Однією з найбільш вдалих спроб увести показ-
ник, що характеризує величину ризику, є поняття коефіцієнта ризику. 
Коефіцієнт ризику змінюється в діапазоні від нуля до нескінченності, 
при цьому діапазоном [0;0.2] характеризується песимістична поведінка, 
[0.2;0.4] – обережна поведінка, [0.4-0.6] – середній ступінь ризику, [0.6-
0.8] – ризикована поведінка, [0.8-1] – високий ступінь ризику. Поведін-
ка, що відповідає коефіцієнту ризику більшому за 1, характеризується 
як азартна.

Наведена шкала для коефіцієнта ризику «мовчазно» припускає, 
що нераціональною є поведінка підприємця, яка характеризується як 
занадто малим значенням коефіцієнта ризику, так і занадто великим, 
оскільки поведінка індивіда з коефіцієнтом ризику, що не перевершує 
0.2, трактується як песимістична, а поведінка при коефіцієнті ризику 
понад 1 називається азартною. Отже, дана шкала говорить про те, що 
раціональна поведінка полягає в підтримці рівня ризику на оптималь-
ному рівні. В якості першого наближення можна припустити, що для 
кожного виду економічної діяльності залежно від рівня стохастичності 
теоретично існує оптимальний рівень ризику з відповідним значенням 
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коефіцієнта ризику. Якщо окремий підприємець характеризується пе-
симістичною поведінкою, тобто має коефіцієнт ризику менший, ніж у 
середнього підприємця, який веде аналогічний вид діяльності, то такий 
підприємець, як правило, недоодержує прибуток і приречений в оста-
точному підсумку на банкрутство. З погляду концепції «ризик-потенці-
ал», останнє є очевидним, оскільки в цьому випадку підприємець (на 
відміну від конкурентів) використовує не весь наявний потенціал, ігно-
руючи такий потенціал як ризик.

Невизначеність розуміється як характеристика реальності 
(об’єктивної і суб’єктивної), а ризик – як характеристика цілеспрямо-
ваної діяльності суб’єктів. При цьому обґрунтовується наступне визна-
чення господарського ризику: «господарський ризик – узагальнена ха-
рактеристика процесу підготовки, прийняття й реалізації господарсько-
го рішення, що відображає міру реальності небажаного розвитку госпо-
дарської діяльності підприємства в даній ситуації прийняття рішення».

Відзначається, що економічна категорія «господарський ризик»   ви-
конує чотири функції: аналітичну, інноваційну, регулятивну й захис-
ну. У зв’язку з цим необхідно  відзначити  відмінність нашого підходу 
від підходу Р. М. Качалова до інноваційної функції ризику. У роботі 
Р. М. Качалова вказується, що всяка інновація пов’язана з подоланням 
ситуації підвищеного ризику, у зв’язку із чим необхідне залучення кіль-
кісних методів теорії ризику для відшукання способів апріорної оцінки 
небезпеки й методів попередження або подолання негативних наслідків 
небажаного розвитку подій. У цьому полягає, на думку Р. М. Качалова, 
інноваційна функція ризику [4].

У дослідженнях автора інноваційна функція ризику розуміється в та-
кий спосіб: суб’єкти господарської діяльності використовують ризик як 
додатковий потенціал, свідомо піднімаючись на більш високий рівень 
невизначеності й ризику під час введення в процес господарської ді-
яльності інноваційної складової. Вище було показано, що такий підхід 
не протиставлений концепції ухилення від ризику, а доповнює її. На-
справді нова точка зору не суперечить і твердженням Р. М. Качалова, 
оскільки ним же відзначається, що відсутність інновацій (і як наслідок 
невисокий рівень прибутку) апріорно характерно для тих суб’єктів гос-
подарювання, всі  зусилля яких спрямовані на мінімізацію ризику в про-
цесі їхньої діяльності. Отже, і він припускає, що інноваційна діяльність 
пов’язана з підвищенням ризику. Залишається зробити ще один крок 
й інтерпретувати цей ризик як інноваційний потенціал і сильнодіючий 
фактор виробництва.
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Окрема увага в роботі Р. М. Качалова приділяється парадоксу «ризи-
куй – не ризикуй», що полягає у тому, що, з одного боку, підприємець 
повинен уникати ризикованих рішень, а з другого, – вести активну гос-
подарську діяльність, освоювати нові товари й послуги, впроваджува-
ти нові технології, що, природно, пов’язано з підвищеним ризиком і 
помилок, і невдач. Вирішення даного протиріччя з погляду Р. М. Ка-
чалова полягає в тому, щоб розрізняти дві рознесені за часом оцінки 
«стартового» й «фінального» рівня ризику. «Стартовий» рівень ризику 
характеризує ризик, який міститься в ідеї, задумі, пропозиції, у той час 
як «фінальний» рівень ризику вже враховує внесок тих «антиризико-
вих» заходів, які можуть бути продумані, розроблені й передбачені за-
здалегідь, перш ніж ті або інші фактори виявлять себе. Рознесеними за 
часом виявляються дві різні події: момент прийняття рішення й момент 
настання збитку, тому розглянутий парадокс руйнує сама асиметрія 
перебігу часу. Даний підхід також цілком відповідає концепції «ризик-
потенціал», тому що в ній (за умови поділу стартового й фінального 
ризиків) як потенціал трактується саме стартовий ризик.

Висунута Р. М. Качаловим концепція прийнятного ризику в госпо-
дарській діяльності ґрунтується на двох підтверджуваних практикою 
припущеннях: визнання неможливості повного усунення господарсько-
го ризику, з одного боку, і припущення про те, що існує можливість зна-
йти такі антиризикові заходи, які б забезпечили прийнятний для даного 
господарського агента фінальний рівень ризику, з другого.

Р. М. Качаловим були сформульовані наступні положення, які, на 
його думку, можна прийняти в якості постулатів теорії господарсько-
го ризику. Наведемо точні формулювання цих положень, оскільки вони 
необхідні для порівняльного аналізу концепції прийнятного ризику й 
концепції «ризик –потенціал» [5]:

1. Господарський ризик – це об’єктивна властивість цілеспрямованої 
діяльності господарюючого суб’єкта.

2. Господарський ризик зумовлений об’єктивними причинами – не-
повнотою інформації про минуле й сьогодення, а також невизначеністю 
майбутнього.

3. Господарський ризик виробничого підприємства, що діє на ринку 
ресурсів, товарів і послуг, тією чи іншою мірою є присутнім завжди, 
тобто рівень господарського ризику ніколи не буває нульовим.

4. Господарський ризик виникає там, де приймається рішення про 
вибір одного з варіантів дій.

5. Господарський ризик проявляється в можливості небажаного роз-
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витку подій і відхилення від переслідуваної (стратегічної) мети госпо-
дарської діяльності підприємства.

6. Небажаний розвиток подій і небажане відхилення від пересліду-
ваної господарської мети сполучені із втратами (збитком) для господар-
ського суб’єкта.

7. Рівень господарського ризику – суб’єктивна характеристика, що 
відображає розмір збитку для підприємства (за його оцінкою) від неба-
жаного розвитку подій, обумовленого дією (проявом) факторів ризику 
під час прийняття даного господарського рішення.

8. Якщо стартовий рівень ризику деякого варіанта господарювання 
зневажливо малий, це може означати, що даний варіант рішення не несе 
в собі новизни або істотних переваг (вигоди).

9. Великий рівень ризику, як правило, пов’язаний з надією на біль-
ший успіх, але й з небезпекою більших втрат (збитку).

10. Рівень господарського ризику оригінальної, не апробованої біз-
нес-ідеї, як правило, вищий, ніж для стандартних, типових рутинних 
рішень. Але свідомими, раціональними діями цей рівень можна змен-
шити до прийнятного значення.

11. На рівень  господарського  ризику  можна впливати,  можна змен-
шити його значення, тобто рівнем господарського ризику можна до де-
якої межі управляти.

12. Існує можливість зменшити рівень господарського ризику до 
прийнятного значення, затративши на антиризикові заходи деякі ресур-
си (матеріальні, фінансові й ін.)

13. Варто розрізняти стартовий і фінальний рівень ризику, тобто той 
підсумковий рівень ризику, що за розрахунками залишиться «непари-
руваним» (некомпенсованим) після розробки й вживання заходів щодо 
його зниження.

14. Рівень господарського ризику можна виміряти різними спосо-
бами, наприклад, оцінивши матеріальні наслідки небажаного розвитку 
подій, що стали результатом прояву деякого фактора господарського 
ризику, і ступінь реальності того або іншого варіанта (напрямку) роз-
витку подій.

15. Зменшення рівня ризику (шляхом розробки антиризикових за-
ходів) можна оптимізувати.

Розглянемо дані постулати з погляду концепції «ризик-потенціал». 
У першу чергу, слід зазначити, що положення 1-4 відображають ба-
зові положення сучасної теорії ризику й невизначеності, викладені в 
монографії Ерроу [3]. Положення 5 також відображає точку зору, що 
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сформувалася в останні роки, яка полягає в тому, що можлива не тільки 
негативна реалізація ризику, але й позитивна. Ця точка зору висловлю-
валася в монографії [4]. Варто вказати на деяке протиріччя, що виникає 
при зіставленні формулювань 7 і 8. З одного боку, рівень господарсько-
го ризику відображає розмір збитку, а з другого, – відзначається, що 
зневажливо малий стартовий рівень ризику не несе в собі новизни або 
істотних переваг. Концепції «ризик-потенціал» відповідає положення 9, 
яке відображає можливість одержання більшої вигоди при підвищено-
му рівні ризику разом з можливістю зазнати (у випадку негативної реа-
лізації) більших збитків. Принципову відмінність концепції прийнятно-
го ризику від концепції «ризик-потенціал» розкривають формулювання 
положень 11-13. Ці формулювання показують, що концепція прийнят-
ного ризику все-таки «мовчазно» припускає, що певний рівень ризику в 
діяльності підприємств неминучий, і мова повинна йти про те, що його 
необхідно знижувати до прийнятного рівня, який забезпечує можли-
вість, наприклад, проведення інноваційних заходів, тобто в рамках цієї 
концепції все-таки не ставиться питання про те, що для найбільш ефек-
тивного управління підприємством необхідний оптимальний рівень 
ризику, при цьому не виключаються заходи, у ході яких рівень ризику 
збільшується для того, щоб мати можливість одержати більшу вигоду.

Тут слід зазначити, що концепція прийнятного ризику виникла на 
основі проведення досліджень в галузі техногенних ризиків, спрямова-
них на знаходження прийнятного рівня витрат на страхування від ризи-
ків технічних аварій і катастроф. У закордонній літературі ця концепція 
відома за назвою принципу ALARA – As Low As Reasonable Achievable 
(Низько настільки, наскільки прийнятно й досяжно). Таким чином, 
принцип ALARA також припускає в якості основного завдання знижен-
ня й страхування ризиків в розумних межах, але не оптимізацію. При-
чиною цього є сама природа техногенних ризиків, наслідки негативної 
реалізації яких непорівнянні ні з якими економічними вигодами. Проте, 
пряме перенесення даного принципу на всі види економічних ризиків 
не дає можливості розвитку повноцінної теорії.

На закінчення даного огляду слід підкреслити безсумнівні достоїн-
ства досліджень Р. М. Качалова, що дають можливість використання 
отриманих результатів на практиці:

– розроблено загальний підхід до виявлення й класифікації факторів 
господарського ризику торговельного підприємства в сучасних умовах 
економіки України;
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– проведено аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів ризику в діяль-
ності торговельного підприємства;

– розглянуто питання про організацію управління ризиком на торго-
вельному підприємстві й розроблено методичне забезпечення діяльнос-
ті підприємства по управлінню ризиком.

При всіх відмінностях розроблювальної Р. М. Качаловим концепції 
прийнятного ризику від концепції «ризик – потенціал» цитовані поло-
ження цілком відповідають загальній логіці дослідження й спрямовані 
на розробку заходів щодо активного управління ризиком.

Розглянемо тепер питання про те, яким чином фактори ризику, роз-
глянутого як потенціал, можна враховувати при побудові економіко-
математичних моделей. Один з підходів полягає в тому, що параметр, 
який характеризує величину ризику, може використовуватися як аргу-
мент виробничої функції, що виражає залежність обсягу вироблених 
матеріальних благ від кількості використовуваних ресурсів. Для цьо-
го розглянемо постульовані в економічній теорії властивості виробни-
чої функції. Насамперед розглянемо неокласичну виробничу функцію 
Y=F(K,L), що описує залежність випуску продукції від витрат таких ре-
сурсів, як фонди або капітал (К) і праця (L). Дана функція повинна мати 
наступні властивості.

1. F(0,L)=F(K,0) =0 – при відсутності одного з ресурсів (фонди або 
праця) виробництво неможливе.

2. d(K,L)/d>0, d(K,L)/<d>0 – із зростанням витрачання ресурсів ви-
пуск росте.

3. d2F(K,L)/d2<0, d2F(K,L)/<d2<0 – зі збільшенням витрат на ресурси 
швидкість росту випуску сповільнюється.

4. F(∞,L)= F(K,∞)= ∞ – при необмеженому збільшенні одного з ре-
сурсів випуск необмежено зростає.

Відзначимо, що третя властивість називається законом спадної 
ефективності ресурсів (спадного граничного продукту, граничної про-
дуктивності або віддачі будь-якого змінного фактора, якщо хоча б один 
фактор виробництва залишається постійним).

У теорії фірми виробнича функція розглядається як функція 
всіх використовуваних  у  виробничому  процесі  ресурсів, тобто  
Y=F(X1,X2,...,Xn).

Розглянемо питання про те, наскільки виправдані з економічної точ-
ки зору умови незаперечності (стосовно всіх використовуваних ресур-
сів) перших часткових похідних виробничої функції, яку розглянемо те-
пер у більш загальному трактуванні як функцію віддачі. В якості функ-
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ції віддачі може виступати обсяг виробництва у фізичних або грошових 
одиницях, обсяг реалізації й ін. Сутність умов незаперечності перших 
похідних виражається в тому, що при збільшенні витрачання ресурсів 
віддача у всякому разі не зменшується.

Однак дане положення може застосовуватись не до всіх ресурсів. Роз-
глянемо такий матеріальний ресурс як мінеральні добрива в сільсько-
господарському виробництві. Будемо вважати, що обсяг вироблених на 
даній площі продуктів рослинництва виражається функцією Y=F(X1,X) 
де X1 – кількість внесених мінеральних добрив, а X – інші ресурси. Тоді 
позитивність перших часткових похідних функції F означає, що вихід 
продукції буде тим більший, чим більше буде внесено мінеральних до-
брив, що, мабуть, суперечить положенням сільськогосподарського ви-
робництва, оскільки надлишок таких добрив може призвести до повної 
втрати врожаю. Отже, вимагати виконання умови позитивності похідних 
потрібно відповідно не до всіх ресурсів, а залежно від їхнього виду.

Іншим ресурсом, стосовно якого не може бути застосоване розглянуте 
положення, є реклама. Реклама, мабуть, відноситься до підприємниць-
ких ресурсів, має певну ціну. Використання даного ресурсу призводить 
до збільшення обсягу реалізованої продукції. З другого боку, досить оче-
видно, що надлишок даного ресурсу також призводить до негативних 
наслідків, оскільки надмірно агресивна реклама викликає в споживача 
зворотну реакцію. Таким чином, реклама є іншим прикладом ресурсу, 
стосовно якого не можна вимагати незаперечності похідних. Розгляд ана-
логічних прикладів можна продовжити, але сконцентруємо нашу увагу 
на такому підприємницькому ресурсі як ризик. Цей ресурс також має ту 
властивість, що до певного рівня його залучення дає приріст віддачі, а по-
тім (при надлишку даного ресурсу) віддача не тільки перестає зростати, 
але й зменшується. Разом з тим, в усіх розглянутих прикладах з погляду 
раціональної поведінки необхідне використання певної (можливо малої) 
частини ресурсу (добрив, реклами, а також ризику). Це означає, що част-
кові похідні функції віддачі повинні бути додатні в початковій точці.

Підведемо підсумки проведених міркувань. При розгляді функції відда-
чі (потенціалу) Y= F(x1,x2,...,xn) (де x1,x2,...,xn – використовувані ресурси) 
економічно інтерпретованими є наступні загальні властивості ресурсів:

– для кожного ресурсу хі вірно d(x1,x2, ...O...,xn)/dxi >O – якщо ресурс 
не використовується, то його залучення завжди дає в початковій стадії 
(невеликий рівень використання) позитивний ефект.  Це цілком відпо-
відає природі будь-якої інновації (нового завжди небагато) і інновацій-
ного ризику;
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– для кожного з ресурсів хi виконується умова  F(x1,x2,...,xn)/dxi2<0, 
тобто із зростанням витрачання ресурсу відбувається зниження його 
граничної ефективності. По суті, ця властивість ресурсу збігається із 
третьою властивістю виробничої функції (законом спадної граничної 
продуктивності);

– необхідно ввести в розгляд оптимізацію набору ресурсів з обме-
женнями F(xl,...,xn)->max F(xl,...,xn) xe≥0 ; хе≤х, ٭٭xe;e=1,q, де е – но-
мер «активного» ресурсу, хe٭٭ – числа, призначувані експертно.

Під час диференційованого розгляду ресурсів може виявитися, що 
деякі з них характеризуються додатнім значенням часткової похідної 
на всьому проміжку. Для цих ресурсів графік функції віддачі (за умови 
сталості інших ресурсів) виглядає  таким чином (рис. 2).

Для інших ресурсів умова позитивності похідних виконується тіль-
ки на початковому  проміжку,  і тоді функція віддачі потенціалу має 
такий вигляд (рис. 3).

Найбільш важливим для нас є те, що із властивостей 1 і 2 випливає 
умова: функція залежності віддачі від витрати окремого потенціалу має 
єдиний максимум, у точці  х*i,  який можна вважати оптимальним рів-
нем використання даного потенціалу за інших рівних умов, тобто без 
інновацій. Для одних потенціалів (фонди у випадку виробничої функ-
ції) цей максимум розташовується на нескінченності, для інших (ризик, 
реклама й ін.) – максимум розташований у точці, що визначає кінцевий 
оптимальний рівень використання даного потенціалу. Звідси випливає 
найважливіший для нас висновок: для кожного виду підприємницької 
діяльності існує єдине (при фіксованому рівні використання інших по-
тенціалів) значення оптимального рівня ризику, що розуміється як по-
тенціал.

Рис. 2. Графік функції віддачі потенціалу з позитивної похідної
на всьому проміжку його зміни
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Рис. 3. Графік функцій віддачі зі знакозмінною похідною 
 
Ризик представляється як можливість не тільки помилкових, але й, 

навпаки, найбільш ефективних дій в умовах невизначеності. Наявність 
імовірності настання сприятливих, бажаних, що влаштовують особу, яка 
приймає рішення, наслідків подій є необхідною передумовою, умовою й 
засобом просування до цілі. Іншими словами, ризик-потенційна можливість 
для ефективної дії, рушійна сила розвитку, а перехід до ризикових дій – це 
можливий стимул одержання додаткового ефекту в процесі досягнення цілі. 

Вплив ризику-потенціалу на процес досягнення цілі здійснюється за 
допомогою його управління. Керуючий вплив пов’язаний зі зменшенням 
ентропії в цілереалізуючій системі й у її взаємодії із середовищем, з 
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Рис. 3. Графік функцій віддачі зі знакозмінною похідною
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му ймовірність несприятливих наслідків події знижується. Імовірність 
несприятливих значень кривої щільності ймовірності результатів роз-
поділу події, таких як брак, низька якість виробу, неадекватне розумін-
ня явищ і процесів, повна відсутність інформації, некваліфікованість і 
збитки, значно скорочується.

У стратегічному відношенні одержання додаткового ефекту за раху-
нок управління й оптимізації рівня ризику реалізується на основі більш 
раціонального використання його потенціалу. 

 Економічний механізм використання ризику як потенціалу. Кожно-
му процесу, який має місце в інноваційній діяльності, властивий пев-
ний розподіл ймовірностей можливих наслідків його здійснення. Даний 
розподіл може змінюватися під дією зовнішнього середовища, а також 
у результаті цілеспрямованого впливу людини. Накладення розподі-
лів ймовірностей результатів усіх складових діяльності один на одного 
призводить до утворення одного загального розподілу сумарної щіль-
ності ймовірності, що характеризує можливі параметри майбутнього 
процесу, а отже, і різні соціально-економічні ефекти. Будь-яка зміна 
в розподілі результатів кожної зі складових діяльності призводить до 
трансформації даного інтегрального розподілу.

Використання ризику як потенціалу реалізується за допомогою ба-
гатоетапного управління й у підсумку спрямовано на стиснення кривої 
даного розподілу, виключення найбільш несприятливих результатів по-
дій із усіх можливих. Механізм дії ризику-потенціалу полягає в про-
цесі збільшення віртуального масштабу невизначеності, а потім «змен-
шення» ентропії й здійснення реалізації кращих наслідків діяльності 
суб’єктів за допомогою виконання цілеспрямованих заходів щодо на-
ступних напрямків:

1. Визначення стартового рівня невизначеності, а потім розкриття 
невизначеності, аналіз структури, класифікація і її оцінка на момент 
прогнозу.

2. Збільшення невизначеності за рахунок залучення безлічі інновацій.
3. Зменшення невизначеності за рахунок інформаційно-аналітичної 

складової.
4. Створення детермінованого бар’єра для розвитку ризикової ситу-

ації, тобто резервів (запасів).
5. Організаційний перерозподіл (диверсифікованість) ризиків.
6. Зменшення ситуаційної невизначеності за рахунок: досягнення 

гнучкої й динамічної реакції виробничого апарату й управління на про-
яви факторів ризиків у реальному масштабі часу; створення комплек-
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сної системи оптимізації ризиків з відповідним дослідницьким, вироб-
ничим, управлінським і ресурсним забезпеченням.

Аналітико-інформаційна невизначеність є зовнішньою, вона зумов-
лена неповнотою знання, відсутністю в розроблювачів достовірної ін-
формації про взаємодію об’єкта з навколишнім середовищем. Зниження 
рівня аналітико-інформаційної невизначеності здійснюється способами 
збору й переробки існуючої науково-технічної та ринкової інформації. 
У результаті цього встановлюються діапазони існування (варіювання) 
основних параметрів об’єкта, а також характер невизначеності резуль-
тату (імовірнісна, інтервальна, описувана функцією приналежності або 
правдоподібності тощо).

Ситуаційна невизначеність, у принципі, неусувна. Вона зумовлена 
як відсутністю апріорі інформації про взаємодію структурних елемен-
тів об’єкта між собою (елементів робочого процесу на етапі розробки) і 
наявністю великого різноманіття інструментальних засобів забезпечен-
ня взаємодії елементів і досягнення тих самих вихідних результатів, так 
і природою процесів – принципово неусувною невизначеністю.

Внутрішня ситуаційна невизначеність у рамках кожного відособле-
ного етапу інноваційного циклу виникає при формуванні проектного 
простору під впливом зовнішньої невизначеності. Конкретний зміст не-
визначеності (зумовлений сутністю фізичних, хімічних, природних та 
інших ефектів, які лежать в основі нововведення) і характер інструмен-
тальних технологічних засобів перетворення вхідних ресурсів (входу) 
у вихідні визначають рівень внутрішньої ситуаційної невизначеності.

Внутрішня ситуаційна невизначеність стискується (знижується до 
прийнятного залишкового рівня) відповідним інструментарієм, техно-
логією. На ранніх етапах інноваційного проекту процес перетворення 
ресурсів поки становить процес переробки (зняття) невизначеності, а 
основним засобом зняття невизначеності служить послідовно прове-
дений експеримент на елементах (деталях, вузлах, агрегатах макета, 
дослідного зразка тощо) створюваного об'єкта. Рівень залишкової не-
визначеності даного етапу за інших однакових умов визначає рівень ви-
користання потенціалу новації, ефективність використання інновації. 
Залишковий рівень ситуаційної невизначеності інших етапів проекту 
й фаз інновації становлять зовнішню невизначеність для розглянутого 
етапу. Невизначеність попереднього й наступного етапу, як правило, не 
може бути знята на розглянутому етапі. Але це не означає, що створю-
ваний об'єкт може ігнорувати її, оскільки це означало б можливу невда-
чу й неможливість виходу на етап комерціалізації інновації.



60

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 2 (33) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 2 (33)    ISSN 2413-9998

Висновки  та пропозиції. Таким чином, теорія Ерроу вивчає власти-
вості функціонала корисності U(Y) для великих значень інвестицій. У 
запропонованому дослідженні ці властивості розглядаються для всіх зна-
чень Y, у тому числі для малих значень (або, що рівнозначно, для початку 
використання інновацій), де має місце надання переваги ризику. Теорія 
Ерроу за сутністю є позитивною теорією, тобто вона не дає рецептів ра-
ціональної поведінки в умовах ризику, а ставить за мету дати опис осно-
вних загальних закономірностей, що проявляються у поведінці індивідів 
в умовах ризику. Значення теорії Ерроу полягає не тільки в тому, що вона 
ставить за мету оберігати підприємця від невиправдано великих рівнів 
ризику, але, як показано в даній роботі, допомагає підприємцеві прийма-
ти на себе необхідні й можливі ризики.  Існує оптимальний рівень ризику. 
Рівень ризику потрібно не знижувати або збільшувати, а підтримувати на 
оптимальному рівні. Це також відповідає теорії Ерроу в тому розумінні, 
що необхідно ухилятися від невиправдано великих рівнів ризику. Опти-
мальний рівень ризику визначається зі співвідношення витрат на розроб-
ку антиризикових заходів і збільшення цільової функції (функціонала ко-
рисності). Аналіз існуючих методів управління ризиками, а також нових 
можливостей у зв’язку з використанням у управлінні ризиками концепції 
«ризик-потенціал» дозволяє розробити узагальнену класифікацію мето-
дів управління інноваційними ризиками. Існуючі методичні положення 
бізнес-планування й моделювання процесів невизначеності інноваційних 
процесів дозволяють розробити й практично реалізувати метод оптиміза-
ції інноваційного проекту на основі використання концепції «ризик-по-
тенціал».
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Summary
The article deals with questions of scientific approaches to risk management in in-

novative projects of trade enterprises. The consistency of the “risk-potential” concept with the 
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main provisions of the Errou theory of risk aversion is explored. The comparative analysis of 
the concept of acceptable risk and the concept “risk-potential” is offered.

In the proposed study, these properties are considered for all Y values, including 
for small values   (or equivalents, for the commencement of the use of innovations) where risk 
preference exists. The essence of Arrow’s theory is a positive theory, that is, it does not give 
the recipes of rational behavior in a risk, but aims to give a description of the basic general 
patterns that manifest themselves in the behavior of individuals at risk. The significance of the 
Errow theory lies not only in the fact that it aims to protect the entrepreneur from unreason-
ably high levels of risk, but, as shown in this paper, it helps the entrepreneur to assume the 
necessary and possible risks. There is an optimal level of risk. The level of risk should not be 
reduced or increased, but kept at the optimal level. This also corresponds to the Arrow theory 
in the sense that it is necessary to evade unnecessarily high levels of risk. The optimal level of 
risk is determined by the ratio of the cost of developing anti-risk measures and increasing the 
target function (utility function). The analysis of existing risk management methods as well 
as new opportunities in relation to risk management in the concept of “risk-potential” allows 
us to develop a generalized classification of methods for managing innovation risks. Existing 
methodological provisions of business planning and modeling processes of uncertainty of in-
novative processes allow developing and practically realizing the method of optimization of 
an innovative project on the basis of the use of the concept “risk-potential”.

Keywords: risk management, innovative projects, economic risk, trade enterprise.
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

У статті проаналізовані процеси ефективного використання персоналу 
на підприємствах України. Розглянуто поняття робоча сила, трудові ресурси. Про-
аналізовано атрибутивну характеристику робочої сили та розміщення трудових 
ресурсів за галузями України. У статті досліджено проблемні питання управління 
ефективністю використання персоналу підприємства.

Ключові слова: персонал, ефективність, використання персоналу, трудо-
ві ресурси, робоча сила.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ефективність вико-
ристання персоналу є одним з основних чинників підвищення конку-
рентоспроможності підприємства. При цьому, його слід розглядати у 
комплексі з такими складовими як фінансовий стан, виробництво, орга-
нізація, оскільки у поєднанні вони мають вирішальний вплив на конку-
рентоспроможність підприємства. В умовах реформування економіки 
оцінка ефективності, а також використання кадрів потребує активної 
уваги, адже ця проблема залежить від використання робочого часу, про-
дуктивності праці, рівня зайнятості у виробництві, плинності кадрів 
тощо. Для того, щоб встановити шляхи раціонального використання ре-
зервів праці, необхідно виявити не тільки їх кількісні, але й якісні пара-
метри (віковий, освітній та професійний склад). Важливе значення при 
цьому має професійно-кваліфікаційний рівень незайнятого населення і 
виявлення потреби господарства у працівниках різних спеціальностей, 
тобто попит і пропозиція на робочу силу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема ефективного 
використання робочої сили досить широко розкривається в роботах як 
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вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Такі вчені, як М. Й. Малік, 
О. Г. Шпикуляк, М. Й. Шиян, займаються вивченням ролі та значення 
персоналу підприємства. В своїх дослідженнях вони звертають нашу 
увагу на те, що у ринкових умовах рівень ефективності і конкуренто-
спроможності підприємства залежить від його працівників. Рівень ро-
зуміння керівництвом значимості людського фактору у розвитку орга-
нізації має визначальний вплив на ефективність праці, а отже і на ефек-
тивність роботи підприємства в цілому. Важливий внесок у вітчизняну 
економічну науку зробили: А. Г. Бабенко, О. А. Богуцький, Д. П. Боги-
ня, О. А. Грішнова, В. С. Дієсперова, Н. І. Єсінова, Є. В. Касимовський, 
М. К.Долгушкін, В. Г. Новіков та інші.

 В умовах перехідної економіки важливою проблемою є виснаження 
робочої сили та неефективність її занятості. Внаслідок простоювання 
підприємств, велика кількість працівників втратили високу кваліфіка-
цію. Багато із них змінили професію або виїхали за кордон. Доцільно 
вважати, що якість робочої сили також знаходиться на низькому рівні.

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення сутності пер-
соналу підприємства та аналіз проблеми раціонального його використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах  
ринкових відносин ефективність використання персоналу заслуговує 
на особливу увагу з боку організацій. Воно покликано бути помічником 
керівників вищої ланки управління у визначення кадрових ресурсів і 
можливостей організації,є основою розробки способів збільшення ді-
лової активності підрозділів,виявлення резервів ефективності їхньої 
господарської діяльності,соціологічних досліджень і впровадження їх 
результатів. Управління персоналом – багатогранний  і виключно склад-
ний процес, що має специфічні особливості й закономірності. Знання 
їх вкрай необхідне керівникам і спеціалістам сучасного виробництва, 
працівникам кадрових служб і соціального розвитку для постійного за-
безпечення підвищення якості та ефективності праці.

Управління персоналом містить у собі цілий комплекс заходів, 
пов’язаних з професійним просуванням працівників та формуванням 
персоналу, а також його плануванням, аналізом показників праці, ви-
трат на персонал,вивченням ринку трудових ресурсів, а також внутріш-
ніх джерел розвитку персоналу, забезпеченням соціально-психологіч-
них умов взаємодії підрозділів,взаємовідносинами у колективі, запобі-
ганням конфліктів.

Управління персоналом орієнтується на визначення стратегічно важ-
ливих функцій щодо планування персоналу, його відбору, маркетингу і 
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розвитку. Однак,більшість керівників підприємств усе ще не приділя-
ють значної уваги даному елементу управління персоналом.

Отже, персонал є важливою складовою ресурсного забезпечення 
діяльності підприємства, основною рушійною силою виробництва. 
В основу існуючої кваліфікації персоналу підприємства покладений 
принцип участі працівників у виробничій діяльності, тобто функціо-
нальний критерій.

Для ефективного використання персоналу розроблені системи 
управління персоналом. Вони включають розгалужену низку функці-
ональних систем, покликані вирішувати широке коло завдань з фор-
мування трудового колективу, його розвитку, вдосконалення трудових 
відносин , стимулювання праці, вироблення стратегії управління пер-
соналом, забезпечення сприятливих умов для досягнення високих ви-
робничих результатів.

Трудові ресурси – це частина населення країни, що за своїм фізич-
ним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати 
в народному господарстві [1, с. 30]. Персонал підприємства являє со-
бою сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних рівнів, 
зайнятих на підприємстві, які входять до його облікового складу. В об-
лікову кількість штатних працівників включаються усі наймані праців-
ники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували 
постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше [2, с. 123].

Робоча сила відіграє важливу роль у формуванні конкурентоспро-
можності підприємства. Забезпечення підприємства кадрами в достат-
ній кількості відповідно до їх рівня кваліфікації, їхнє раціональне ви-
користання, рівень продуктивності праці має велике значення для під-
вищення ефективності виробництва. Контраст між працівниками та 
іншими видами ресурсів підприємства полягає в  тому, що найманий 
робітник має можливість відмовитися від запропонованих йому умов 
праці або, якщо це доречно, забажати деяких змін. Тобто, працівники є 
головним ресурсом для кожного підприємства, від якості і ефективнос-
ті якого залежать результати діяльності установи. Аналіз рівня забез-
печеності підприємства персоналом проводять для того, щоб виявити 
внутрішні резерви економії робочої сили у зв’язку з певними фактора-
ми (раціональне розміщення працюючих, їхнє навантаження і викорис-
тання відповідно до кваліфікації). При аналізі чисельності працівників 
визначається абсолютна та відносна забезпеченість підприємства робо-
чою силою, а також вплив зміни показника на виконання виробничих 
програм.
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Робочу силу підприємства характеризують кількісно та атрибутив-
но. Кількість визначається чисельністю працівників, що характеризує 
потенційну масу живої праці, яку має суспільство в даний момент часу 
для задоволення власних потреб, в тому числі для його відтворення [3]. 
До атрибутивних характеристик належать професійний склад, досвід 
роботи, стан здоров’я, вік, кваліфікація, знання, активність. Від’ємний 
природний приріст, механічна рухомість населення та інтенсивний від-
тік осіб молодого віку за кордон, сприяє деформації вікової структури 
працездатних та зменшенню приросту робочої сили. Нерівномірне роз-
міщення трудових ресурсів в різних регіонах країни, низька ефектив-
ність використання робочої сили зумовлює потребу в їх раціональному 
використанні. Для розв’язання, досить поширеної у наш час, пробле-
ми, слід впровадити працезберігаючі технології. У галузях матеріально 
виробництва, яке задовольняє потреби суспільства, на ручних роботах 
зайнята значна кількість робітників, котрі з підвищенням рівня механі-
зації та автоматизації будуть звільнені. У галузях матеріального вироб-
ництва зайнято майже 74 % населення України. Перше місце за кіль-
кістю працівників посідали промисловість і будівництво – 24,3 %; далі 
сільське й лісове господарство – 22,5 %; освіта, охорона здоров’я, куль-
тура, мистецтво, наука і наукове обслуговування – 17,3 %; транспорт і 
зв’язок – 6,1 %; торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне 
забезпечення, збут, заготівля – 6,9 %; житлово-комунальне господар-
ство, побутове обслуговування населення – 3,4 %. В апараті органів 
державного, кооперативного та громадського управління, кредитування 
і державного страхування зайнято понад 3,0 % [4]. 

Підвищення ефективності праці є основою економічного зростання, 
адже воно веде до зниження питомих витрат, підвищення конкуренто-
спроможності продукції, збільшення обсягу продажів і прибутковості, 
а внаслідок цього – до зростання інвестицій у створення нових робочих 
місць, підвищення ціни праці й подальшого збільшення її продуктив-
ності.Найвищий рівень забезпеченості трудовими ресурсами у захід-
них областях, у зв’язку зі значною густотою сільського населення. У 
східних та південних областях, цей рівень дещо менший. Проте, через 
економічне становище нашої країни, частина фахівців мігрують за кор-
дон з надією знайти роботу за фахом, інша частина змінює професію. 
Через це, деколи багата країна на висококваліфіковані кадрові ресур-
си  – втрачає свій потенціал.

Добробут людей визначають їх доходи, тому вагомим є формування 
власної політики підприємства у сфері доходів, яка передбачала б ефек-



67

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 2 (33) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 2 (33)    ISSN 2413-9998

тивну систему зайнятості та винагороди за працю, соціальний захист 
працівників і цим забезпечувала б їх достойний рівень життя. Рівень 
життя – це соціально-економічна категорія, яка відображає ступінь роз-
витку і задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб населення, 
а також умови в суспільстві для розвитку і задоволення цих потреб [5]. 
Проблему формування ефективної зайнятості, слід вирішити викорис-
товуючи принцип вирівнювання навантаження на одного працівника з 
урахуванням регіонального ступеня обсягів виробництва. У зв’язку з 
поступовим підвищенням рівня механізації та автоматизації, виробни-
цтво потребує постійного підвищення якості робочої сили. Важливою 
умовою високопродуктивної роботи є вища освіта, спеціальні знання, 
професійні навички та творчий підхід. На сьогоднішній день, кількість 
робітників з вищою та технічною освітою становлять 90 % усіх зайня-
тих, і цей показник поступово зростає; а освіта жінок знаходить на од-
ному рівні з освітою чоловіків.

Під використанням персоналу слід розуміти комплекс заходів, що 
спрямований на забезпечення умов для ефективної реалізації творчого, 
фізичного і трудового потенціалу працівників.

До передумов підвищення ефективності використання персоналу 
в системі управління підприємством необхідно відносити ефективне 
застосовування інтелектуального, організаторського, творчого потен-
ціалу персоналу за допомогою покращення змісту праці, її гуманіза-
ції, виключення монотонності та беззмістовності праці; забезпечення 
безпеки та надійності виробничих процесів; забезпечення нормальних 
умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку; визначення зді-
бностей працівника, встановлення характеристик, які безпосередньо 
або опосередковано впливають на ефективність праці [1, с. 147].

Нами визначені критерії ефективності використання персоналу, що 
необхідні для вироблення стратегії управління ним, для постановки та 
розв’язання питань їх раціоналізації:

1) часткові, локальні – найменші затрати живої праці на виробництво 
продукції, найменші затрати матеріальних фінансових ресурсів; найви-
ща рентабельність виробництва; найменша собівартість продукції;

2) узагальнюючі – високі темпи продуктивності праці, високі темпи 
впровадження НТП, найвищі показники використання основних фон-
дів;

3) якісні – найкращі умови праці персоналу, дотримання норм і нор-
мативів з праці, випуск продукції вищої якості за оптимальної собівар-
тості.
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Відмітимо, що на ефективність використання персоналу в апара-
ті управління, інженерних службах, у штаті робітників підприємства 
впливає на скорочення трудових затрат на одиницю продукції, що без-
посередньо позначається на зниженні фінансових витрат.

Використання персоналу являє собою комплекс заходів, спрямова-
них на забезпечення умов для ефективної реалізації творчого, фізично-
го і трудового потенціалу працівників. Цей процес повинен відповідати 
цілям організації, не ігнорувати інтереси працівників і дотримуватись 
законів про працю.   

Раціональне використання персоналу має забезпечити:   
−	 оптимальну зайнятість працівників і стабільне та рівномірне їх за-

вантаження протягом робочого періоду (тижня, місяця);   
−	 відповідність трудового потенціалу працівників вимогам робочого 

місця, посади;   
−	 періодичну зміну одного робочого місця на інше з метою забезпе-

чення різноманітності виконуваних робіт і можливості гнучкого ма-
неврування в процесі виробництва;   

−	 максимальну можливість виконання на робочому місці різних опе-
рацій, чергуючи навантаження різних груп м’язів людини.

До передумов підвищення ефективності використання персоналу 
в системі управління підприємством необхідно відносити ефективне 
застосовування інтелектуального, організаторського, творчого потен-
ціалу персоналу за допомогою покращення змісту праці, її гуманіза-
ції, виключення монотонності та беззмістовності праці; забезпечення 
безпеки та надійності виробничих процесів; забезпечення нормальних 
умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку; визначення зді-
бностей працівника, встановлення характеристик, які безпосередньо 
або опосередковано впливають на ефективність праці [2, с. 37]. 

Існують критерії ефективності використання персоналу, що необ-
хідні для вироблення стратегії управління ним, для постановки та 
розв’язання питань їх раціоналізації: 

1) часткові, локальні – найменші затрати живої праці на виробництво 
продукції, найменші затрати матеріальних фінансових ресурсів; найви-
ща рентабельність виробництва; найменша собівартість продукції; 

2) узагальнюючі – високі темпи продуктивності праці, високі темпи 
впровадження НТП, найвищі показники використання основних фондів; 

3) якісні – найкращі умови праці персоналу, дотримання норм і нор-
мативів з праці, випуск продукції вищої якості за оптимальної собівар-
тості [4]. 
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Треба відмітити, що ефективність використання персоналу в апара-
ті управління, інженерних службах, у штаті робітників підприємства 
впливає на скорочення трудових затрат на одиницю продукції, що без-
посередньо позначається на зниженні фінансових витрат. 

До показників, які характеризують використання персоналу на рівні 
підприємства, належать продуктивність праці як основний показник; 
рівень використання фонду робочого часу; стан трудової дисципліни та 
рівень плинності кадрів; кількість та питома вага працівників, зайнятих 
ручною працею; якісна відповідність персоналу вимогам виробництва 
та зайнятим посадам; відносна та абсолютна кількість працівників, ви-
вільнених з виробництва.

При цьому продуктивність праці вимірює рівень ефективності ме-
неджменту персоналу підприємства, вона відображає здатність системи 
управління персоналом та організацією взагалі забезпечувати певний 
результат за різноманітних умов і можливостей.  

З переходом підприємств до ринкової економіки змінюється методо-
логія вимірювання ефективності, яка базується не лише на економічних 
показниках розрахунку співвідношення витрат на персонал і отриманих 
результатів (визначаючи рентабельність використання персоналу), а ві-
дображає, перш за все, ступінь досягнення поставлених цілей в області 
управління персоналом. Загалом система показників ефективності має: 
−	 відображати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на під-

приємстві; 
−	 створювати передумови для виявлення резервів підвищення ефек-

тивності виробництва; 
−	 стимулювати використання всіх наявних резервів на підприємстві;
−	 готувати інформацію щодо ефективності виробництва всіх ланок 

управлінської ієрархії; 
−	 виконувати критеріальну функцію [4]. 

В свою чергу, ефективність використання персоналу в системі управ-
ління підприємством залежить від різних чинників: 

1) науково-технічних, що пов’язані з рівнем розвитку і використання 
засобів виробництва; 

2) організаційних, серед яких є удосконалення структури управління 
та змістовності праці; 

3) економічних, що пов’язані з економічними методами управління 
персоналом; 

4) соціальних, що зумовлені системою соціально-економічних та со-
ціально-трудових відносин.
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Висновки  та пропозиції. Проаналізувавши основні проблеми ефек-
тивного використання персоналу підприємств в Україні, можна зробити 
деякі висновки щодо їх раціонального використання. Для підвищення 
ефективності використання кадрів на підприємстві, роботодавці мають 
докладати досить зусиль, наприклад, підвищити рівень кваліфікації, 
покращення умов праці, соціальне забезпечення та інше. Перш за все, 
підприємець має бути націлений не на отримання прибутку, за рахунок 
працюючих, а за рахунок мінімізації витрат та ефективного використан-
ня робочого часу. Звісно, якщо кожен бути піклуватися про робочу силу 
підприємства, то і це підприємство буде приносити більше прибутку, а 
відтак буде розширюватися і створювати нові робочі місця. Отже, щоб 
робоча сила підприємства раціонально використовувалися, в цьому ма-
ють бути зацікавлені обидві сторони, і працівники, і роботодавці. Тому, 
коли кожен намагатиметься щось покращити на своєму підприємстві, 
то і на всій території України показники значно зміняться, тобто пра-
цюючі не будуть шукати роботу за кордоном, а будуть підвищувати по-
казники конкурентоспроможності, рівня кваліфікації працівників на 
території своєї країни, а відтак і збільшиться кількість кваліфікованих 
працівників.

Виходячи із проведеного аналізу, можна зробити висновок про те, 
що ефективність використання персоналу в системі управління підпри-
ємством буде досягнута завдяки:

1) по-перше, оптимальній зайнятості персоналу, тобто стабільному 
та рівномірному завантаженню протягом робочого часу (періоду);

2) по-друге, відповідності трудового потенціалу персоналу вимогам 
робочого місця, посади;

3) по-третє, періодичній зміні одного робочого місця на інше, що 
урізноманітнить діяльність працівників та можливість гнучкого манев-
рування в процесі виробництва.
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ISSUES OF EFFECTIVE USE OF PERSONNEL AT 
UKRAINIAN ENTERPRISES

The article analyzes processes of effective use of personnel at enterprises of 
Ukraine. The concept of labor force, labor resources is considered. The attributive char-
acteristic of the labor force and allocation of labor resources by branches of Ukraine 
is analyzed.  The article examines the problem questions of management of the use of 
personnel of enterprise efficiency.

Keywords: personnel, efficiency, personnel use, labor resources, labor force.
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ОЦІНКА МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО  ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуті методи та моделі планування результатів діяльності 
промислових підприємств у сучасних умовах, розглянуто особливості та сутність 
бюджетного управління результатами діяльності підприємства, сформовано кон-
цепцію інтегрального поєднання бюджетного управління та ключових показників 
ефективності.  

Ключові слова: результати діяльності, планування, бюджетне управлін-
ня, показники ефективності, бюджетні моделі, прогнозування.

Постановка проблеми у загальному вигляді. У постійних транс-
формаційних умовах, яких перебувають промислові підприємства на-
шої держави,  значно зростає роль якісної оцінки результатів діяльності 
суб’єктів,  оцінки їх результатів операційної, фінансової, інвестиційної 
діяльності та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансового стану.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розгляд наукових 
праць (Ф. Ф. Бутинця, Л.О. Волощук, Є.І. Масленнікова, Є. В. Мниха, 
О. В. Олійник, В. П. Пантелеєва, С. М. Петренко, В. С. Рудницького, 
Ю.М. Сафонова, П. Т. Саблука, Г. В. Савицької, В. К. Савчука, В. І. Сам-
борського, В. В. Сопка, В. І. Стражева, І. Д. Фаріона, М. Г. Чумачен-
ка, В. О. Шевчука, О. А. Шевчука, А. Д. Шеремета, С. І. Шкарабана) 
формує висновки, щодо необхідності докорінного перегляду концеп-
туальних аспектів та методології  основних систем аналізу і оцінки 
результатів діяльності промислового підприємства у сучасних умовах 
господарювання, застосування інструментів планування, прогнозуван-
ня, діагностики та моніторингу.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження методів та мо-
делей планування результатів діяльності промислового  підприємства з 
урахуванням системи бюджетного управління й ключових показників 
ефективності.
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Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, 
матеріали періодичних видань, ресурси Internet, нормативно-правові акти.

Для вирішення поставлених завдань було застосовано такі загально-
наукові та спеціальні методи: морфологічного аналізу – при уточненні 
понятійно-категоріального апарату дослідження; системного та струк-
турно-логічного аналізу; формалізації; методу аналогії, порівняння та 
інтегрування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Планування фінансо-
вих показників промислового підприємства здійснюється за допомогою 
певних методів. При плануванні діяльності підприємства застосову-
ються наступні методи: нормативний, розрахунково-аналітичний, ба-
лансовий, метод оптимізації планових рішень, економіко-математичне 
моделювання, бюджетування тощо [1].

Вибір і застосування тих и інших методів повинно враховувати не 
тільки напрямки діяльності промислового підприємства, але й  його ре-
зультати: фінансові, соціальні та екологічні. 

Ресурсний метод планування базується на врахуванні ринкових умов 
господарювання та наявних ресурсів промислового підприємства. Ці-
льовий метод – на визначенні потреб ринку в тих чи інших видах това-
рів, змін споживчого попиту насичення на товари і послуги, і викорис-
товується в умовах конкурентної боротьби між підприємствами.

При використанні нормативного методу планові показники на про-
мисловому підприємстві розраховуються на основі прогресивних норм 
використання ресурсів з урахуванням їх змін у результаті впроваджен-
ня організаційно-технічних заходів у плановому періоді.  Балансовий 
метод планування використовується при розробці балансів для різних 
видів ресурсів  та забезпечує узгодженість при плануванні потреб із 
необхідними ресурсами підприємства для їх задоволення. 

Сутність економіко-статистичного методу полягає в дослідженні за-
кономірностей динаміки конкретного показника (визначення лінії його 
тренду) і поширення темпів цієї динаміки на прогнозний період. Не-
зважаючи на відносну простоту цього методу, його використання дає 
найменшу точність прогнозу, оскільки не дозволяє врахувати нові тен-
денції і чинники, що впливають на динаміку даного показника [2]. 

Сучасні промислові підприємства в умовах ринкових змін  вико-
ристовують окремі методи планування такі як фінансово-господарське 
планування, бюджетування, планування фінансових результатів. При 
цьому  кожний метод, який використовується у плануванні полягає в 
розробці окремих заходів, спрямованих на досягнення обраної мети, 
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і розподілу обов’язків та відповідальності, щодо виконання етапів та 
цільових значень консолідованих показників підприємства, між керів-
никами підрозділів.  

Методи планування фінансових результатів представляють собою 
складову частину фінансового планування та допомагають досягти 
максимального ефекту від діяльності підприємства за умови викорис-
тання існуючих ресурсів.  

Процес розробки планів щодо фінансового результату повинен вра-
ховувати фактори внутрішнього та зовнішнього впливу, стан ресурсно-
го потенціалу, виробничих потужностей. Цільовий напрямок плануван-
ня – це забезпечення високого рівня показника прибутку, що можливо 
при ефективному використанні ресурсів промислового підприємства. 
При цьому необхідно враховувати всі сторони господарської діяльнос-
ті підприємства: організацію виробництва і праці, рівень використання  
капіталу, необоротних активів, технології та ін. Враховуючи  наукові  
дослідження при плануванні  фінансового результату діяльності під-
приємства –  прибутку –  використовуються наступні  методи:

 – метод прямого розрахунку;
– аналітичний метод. 
Перший метод базується на вилученні з чистого доходу промисло-

вого підприємства всіх його витрат. Аналітичний метод за основу бере 
показник витрат на 1 грн. товарної продукції, а також відсоток базової 
рентабельності. 

При цьому прибуток від реалізації продукції (послуг) необхідно роз-
раховувати окремо  за різними видами господарської діяльності про-
мислового підприємства.  Такий підхід обумовлений тим, що деякі види 
діяльності не оподатковуються податком на прибуток і додану вартість 
(ПДВ), це підвищує точність і об’єктивність розрахунків бази оподатко-
вування, величини податків на прибуток. При плануванні розраховують 
величину необхідного (цільового) прибутку, що забезпечує умови са-
мофінансування підприємства при вирішенні стратегічних і тактичних 
завдано, та величину можливого прибутку при запланованому обсягу 
товарообігу, величині доходів і витрат [2].

В сучасних умовах процес планування результатів діяльності про-
мислового підприємства, у першу чергу фінансових, ускладнюється не-
визначеністю економічної ситуації та  негативним впливом зовнішньо-
го та внутрішнього середовища.       

Планування позитивного фінансового результату повинно бути еко-
номічно обґрунтованим, враховуючи відповідні показники минулих пе-
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ріодів. Своєчасне планування прибутку  дозволить здійснювати  процес 
повного фінансування інвестицій, необхідні та додаткові виплати робіт-
никам підприємства та нарощувати власні оборотні кошти, враховуючи 
обов’язкові розрахунки з бюджетом і контрагентами. 

Враховуючи досвід зарубіжних країн, на українських промислових  
підприємствах на початку ХХІ ст. стали використовувати особливий 
метод планування – бюджетування, який систематизував та упорядко-
вував діяльність суб’єктів господарювання за окремими напрямками. 
Дослідження деяких економістів підтверджують, що бюджетування – 
це процес планування майбутньої діяльності підприємства, результати 
якого оформляються системою бюджетів  [2].

І. А. Бланк визначення «бюджетування» більш конкретизує і до його 
функцій відносить процес складання оперативного фінансового плану 
короткострокового періоду.

Отже, бюджетування представляє собою процес складання та реалі-
зацію фінансового плану діяльності промислового підприємства з ура-
хуванням особливостей використання ресурсів та потреб підприємства, 
враховуючи заплановані показники фінансових, соціальних та еколо-
гічних  результатів діяльності суб’єкта господарювання. 

Для успішного впровадження бюджетування, як інструменту управ-
ління бізнесом, потрібен ряд операцій щодо налаштування загальної 
системи. Вони викликані необхідністю використання механізму, що 
вимагає поєднання цілей промислового підприємства, інструментів 
управління  та елементів моделі бізнесу.

В сучасних умовах діяльності промислового підприємства бюдже-
тування – це не тільки функція планування, але й управлінська техно-
логія, що включає цілу низку заходів для досягнення визначеної мети 
суб’єкта господарювання, та важливий елемент системи управління 
промисловим підприємством. При цьому бюджетування складається 
з  формування системи бюджетів, враховуючи фінансові ресурси, рух 
коштів і фінансово-господарські результати. Важливим елементом бю-
джетування є контроль за виконанням (реалізацією) аналітичних бю-
джетів та аналіз отриманих результатів з визначенням позитивних сто-
рін і  запобігання помилок.     

Саме сутність бюджетного методу управління полягає в тому, що 
вся діяльність промислового підприємства спрямовується на досяг-
нення запланованих фінансових та інших результатів діяльності, а 
робота всіх підрозділів підприємства підпорядковується зазначеним 
стратегічним цілям. 
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Бюджетне управління використовується у взаємозв’язку ресурсів 
підприємства – фінансових, матеріальних, трудових. При цьому бю-
джетне управління результатів діяльності промислового підприємства 
дозволяє вирішувати окремі задачі в рамках поставлених цілей: 

– підвищення ефективності загальної системи управління про-
мисловим підприємством;

– покращення інвестиційної привабливості підприємства;
– розрахунок та оцінка якісних та кількісних показників результа-

тивності підприємства;
– оптимізація доходів і витрат за окремими підрозділами підпри-

ємства.     
Таким чином, бюджетне управління на промислових підприємствах, 

на думку автора, потребує адаптації окремих показників до впливу вну-
трішніх та зовнішніх факторів. 

Основна мета управління суб’єктами господарювання полягає в роз-
робці, постановці і досягненні зазначених цілей. Для цього в процесі 
управління реалізуються кілька функцій. До них відносяться :

– прогнозування, планування та постановка цілей;
– мотивація та організація;
– координація і регулювання;
– облік, аналіз та контроль.
Побудова бюджетної моделі управління орієнтує більшість підпри-

ємств на виділення ключових показників ефективності діяльності. 
Ключеві показники ефективності (англ. Key Performance Indicators, 

KPI) представляють собою систему оцінки, яка допомагає промисло-
вому підприємству визначити досягнення операційних та стратегічних 
цілей, а також проаналізувати результативність та ефективність дій, 
процесів і функцій управління суб’єктом господарювання.   

Показники KPI також використовуються для аналізу і планування 
всіх сфер управління підприємством: бізнес-процесів, технологічних 
процесів в сфері виробництва, фінансових операцій і системи управ-
ління персоналом шляхом доведення інформації про стратегічні цілі. 

KPI дозволяє проводити контроль ділової активності співпрацівни-
ків і організації в цілому в реальному часі. Для терміну KPI на сьо-
годнішній день використовується одне поняття – ключові індикатори 
виконання поставленої цілі і задач [3]. 

Правильне використання системи КРІ значно підвищити ефектив-
ність діяльності промислового підприємства, допоможе управляти ре-
зультативністю за окремими параметрами та загальною економічністю. 
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Досконалого набору ключових показників, які застосовуються в будь-
яких випадках не існує, тому кожне підприємство розробляє свій власний 
набір показників діяльності, які відповідають саме його особливостям.  

Визначають основні групи ключових показників ефективності: показ-
ники оцінки ринку та клієнтів; фінансові показники; показники конку-
рентів; показники зовнішнього середовища; показники внутрішніх про-
цесів; показники персоналу.

Кожна фокусна група включає окремі показники, які визначають за-
гальний напрямок всієї групи. Визначити бажаний інтегральний резуль-
тат промислового підприємства та розробити фактори, які впливають на 
його досягнення можливо за допомогою розроблення методології БОР 
(бюджетування, орієнтованого на результат). При цьому обов’язково вра-
ховуються причинно-наслідкові зв’язки сукупного результату з результа-
тами діяльності підрозділу підприємства або окремо взятого працівника. 
Таким чином, підсумковий KPI формується на основі показників резуль-
тативності та економічності з урахуванням факторів впливу.

Розглянемо основні елементи системи бюджетного управління і 
управління за ключовими показниками (КРІ) в аспекті практичного за-
стосування поширених методів із зазначенням основних переваг і недолі-
ків. Представимо модель спільного застосування концепції бюджетного 
управління і метода ключових показників ефективності (КРІ). В межах 
бюджетного управління здійснюється синхронізація цілей виконавців 
усередині промислового підприємства (тактичних цілей зі стратегічни-
ми, цілей окремих підрозділів і їх керівників з загальними цілями про-
мислового підприємства). При цьому конкретні підрозділи  наділяють-
ся повноваженнями та відповідальністю за здійснення аналітичних та 
контрольних процедур. Система бюджетного управління промислових 
підприємств характеризується моделями вертикальної та горизонтальної 
інтеграції  (рис. 1).

Вертикальна інтеграція концепції бюджетного управління полягає в 
підпорядкуванні бюджетів стратегічним цілям промислового підприєм-
ства, які представлені в системі КРІ.  

В свою чергу горизонтальна інтеграція відрізняється тим, що страте-
гічні цілі безпосередньо не пов’язані з бюджетами, при цьому за крите-
ріями ефективності аналізуються тільки планові і фактичні. Така інте-
грація представляється неефективною, тому як KPI використовуються не 
за прямим призначенням (в якості критеріїв стратегічних цілей), а для 
вирішення таких допоміжних завдань, як: мотивація персоналу, розробка 
маркетингової політики та інш.
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Рис. 1. Вертикальна інтеграція концепції  бюджетного управління 
і системи КРІ

Модель вертикальної інтеграції так само має суттєві недоліки. При 
цьому в авторському трактуванні для визначення і вимірювання бізнес-
цілей використовується критичні фактори успіху. 

Термін CSF (англ. Critical Success Factors – CSF)  був введений Джо-
ном Рокартом зі школи бізнесу Слоана Массачусетського Технологічного 
інституту в кінці сімдесятих, і представляє собою стратегічні завдання і 
результати діяльності, до яких підприємство повинно прагнути для під-
вищення своєї конкурентоспроможності і досягнення успіху на ринку. 

При цьому існує тісний зв’язок між факторами успіху і системою 
ключових показників ефективності – кожен обраний фактор успіху оці-
нюється 1-3 ключовими показниками KPI. 

CSF – це характеристика внутрішнього або зовнішнього середовища 
суб’єкта господарювання, яка має особливе значення для досягнення 
стратегічних цілей промислового підприємства. 

Система критичних факторів успіху була запропонована і розробле-
на А. Андерсеном і Р. Деніелом з фірми McKinsey and Company в шіст-
десятих роках ХХ ст.  
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Рокартом зі школи бізнесу Слоана Массачусетського Технологічного 
інституту в кінці сімдесятих, і представляє собою стратегічні завдання і 
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ключових показників ефективності – кожен обраний фактор успіху 
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КРІ: 
Рентабельність капіталу, 

Обсяг реалізації, 
Рух грошових коштів, 
Оборотність капіталу, 
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КРІ – це показник, який використовується промисловим підприєм-
ством для вимірювання своєї ефективності з точки зору виконання CSF.  
Можливе формування більше одного фінансового або не фінансового 
KPI на кожний показник CSF. 

Таким чином, по одиночне використання  CSF призводить до окре-
мих проблем і помилок при побудові моделі KPI, саме у визначенні 
ключових показників. Ключові показники ефективності представляють 
майстер-бюджетів, в якому об’єднані ключові характеристики бюдже-
тів нижніх рівнів.

Розглянемо основні елементи концепції бюджетного управління 
промислового підприємства.

Основним інструментом бюджетного управління є загальна система 
фінансово-економічних показників, які об’єднуються в бюджети і за-
кріплюються за конкретними виконавцями (центрами фінансової від-
повідальності та економічної безпеки - ЦФВЕБ).

Виділяють наступні завдання функціонування системи бюджетно-
го управління результатами діяльності промислового підприємства: 
формування і затвердження планових фінансово-економічних показ-
ників діяльності підприємства на основі співпраці між управлінцями 
різних підрозділів; прогнозування фінансово-економічного стану під-
приємства з метою подолання проблем у сфері платоспроможності, лік-
відності і рентабельності; структурування та закріплення фінансових 
повноважень, а також відповідальності за всіма учасниками фінансо-
во-господарської діяльності підприємства;  облік, контроль та аналіз 
фінансово-економічного стану підприємства з урахуванням планових 
показників результатів діяльності.

Формування системи бюджетного управління результатами діяль-
ності починається з того, що на основі існуючих бізнес-процесів поряд 
з організаційною структурою будується фінансова структура підпри-
ємства. При цьому для кожного елемента фінансової структури фор-
мується  система планування, управління і контролю за певним скла-
дом показників, у тому числі результативних. Разом з відповідальністю 
ЦФВЕБ передаються повноваження щодо  використанню необхідних 
ресурсів підприємства. Всі фінансові потоки, а також бізнес-процеси 
на підприємстві охоплюються фінансовою структуризацією із зазна-
ченням конкретного ЦФВЕБ.

На підприємстві крім бюджетів окремих ЦФВЕБ складаються за-
гальні бюджети. Стратегічні цілі підприємства знаходять оцінку в по-
казниках загальних бюджетів і при цьому зв’язуються з показниками 
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бюджетів ЦФВЕБ. Таким чином, за допомогою системи бюджетів за-
гальні цілі піддаються декомпозиції і виступають критерієм при ухва-
ленні рішень щодо планових значень бюджетів всіх ЦФВЕБ. Належне 
та своєчасне виконання ЦФВЕБ своїх цілей, які чітко сформульовані у 
вигляді показників бюджетів, допомагає підприємству досягнути сво-
їх цілей, а відповідно і очікуваного рівня результативних показників. 
Узгоджені плани бюджетів мають директивний характер.

Концепція бюджетного управління, крім фінансової структури і сис-
теми бюджетів, включає метод контролю за виконанням планових бю-
джетів (цілей ЦФВЕБ) і організаційний регламент бюджетного управ-
ління на підприємстві.

Метод аналізу має загальноприйняту назву «факторний аналіз». Він 
полягає у виявленні негативних відхилень фактичних значень показ-
ників від планових. За найбільш суттєвих відхилень проводиться до-
слідження основних причин їх виникнення з розробленням поступових 
заходів щодо нейтралізації та профілактики негативних явищ.

Регламент бюджетного управління - це важлива частина системи 
бюджетування, яка включає в себе певну послідовність розробки і за-
твердження бюджетів і повинна містити правила, послідовність і логіку 
управління.

Розроблений за всіма правилами регламент повинен мати певний 
формат, який включає опис і терміни подання як вхідної, так і вихідної 
інформації, призначення, етапи виконання регламенту, перерахування 
підрозділів (ЦФВЕБ), які беруть участь в управлінні. 

В сучасних умовах господарювання концепція бюджетного управ-
ління використовується досить активно на промислових підприємствах. 

Незважаючи на унікальність кожної практичної  реалізації бюджет-
ної моделі,  система бюджетного управління обов’язково включає три 
основних елементи. 

Ефективність застосування методу залежить від коректного фор-
мування фінансової структури, закріпленого регламенту бюджетного 
управління та розробленої бюджетної моделі. Існуючи помилки можуть 
призвести до несвоєчасного надходження фінансової інформації і, як 
наслідок, до неправильних та неефективних управлінських рішень. 

Система бюджетного управління повинна бути узгоджена з цілями 
промислового підприємства та особливостями забезпечення та вико-
нання  основних процесів.

Простота концепції  застосування бюджетного управління на прак-
тиці часто призводить до неоднозначних результатів, що пов’язано з 
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некомпетентністю виконавців. При цьому негативний результат засто-
сування бюджетування є наслідком існуючих недоліків, для виявлення 
яких необхідний розгляд кожного елементу бюджетного управління.

Фінансова структура представляє собою сукупність центрів фінансо-
вої відповідальності та економічної безпеки (ЦФВЕБ),  до складу яких 
входять  підрозділи промислового підприємства з  метою здійснення 
фінансово-економічного управління, ведення обліку, контролю та ана-
лізу. За допомогою елементів фінансової структури здійснюється бю-
джетування, визначаються результати діяльності підприємства, у тому 
числі фінансові, надається кількісне визначення обраним перспективам 
розвитку промислового підприємства. 

Фінансова структура, на відміну від організаційної, яка описує іє-
рархію управління промисловим підприємством, визначає фінансові 
відносини всередині суб’єкта господарювання. Вона визначає перелік 
функцій, які повинні виконуватися кожним підрозділом в процесі фі-
нансово-господарської діяльності, а також права підрозділів на залу-
чення окремих ресурсів для виконання зазначених функцій.

У сучасних умовах фінансова структура активно використовується 
в системі бюджетного управління на промисловому підприємстві для 
визначення межі в питаннях розподілу відповідальності і влади щодо 
прийняття ефективних фінансово-економічних рішень. 

При моделюванні фінансової структури розробляється перелік і сис-
тема підпорядкованості ЦФВЕБ, а також перелік суттєвих для управ-
ління фінансових потоків і запасів, які закріплюються за окремими цен-
трами фінансової відповідальності та економічної безпеки. 

Але при цьому в складних економічних умовах стратегічні цілі про-
мислового підприємства все менше пов’язані з максимізацією прибутку 
або іншими фінансовими показниками. У розвинених країнах світу все 
більше компаній усвідомлюють, що необхідно дотримуватися балансу 
задоволення цілей зацікавлених осіб (покупців, співробітників підпри-
ємства, держави, суспільства, власників). У зв’язку з цим необхідно 
використання   нефінансових показників бюджетів, які відображають 
якісні характеристики процесів промислового підприємства, а також 
його результати. 

Наступним важливим елементом побудови системи бюджетного 
управління виступає бюджетна модель промислового підприємства, яка 
визначає перелік і форму бюджетів, склад бюджетних статей і порядок 
консолідації (або розподілу) бюджетних показників. Бюджетна модель 
включає два блоки: блок підготовки інформації та блок аналізу. 
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Методи аналізу бюджетних показників на різних промислових під-
приємствах практично не відрізняються. При цьому процес організації 
збору, групування та обробки бюджетної інформації є особливим для 
кожного суб’єкта господарювання. Це пов’язано, перш за все, з особли-
востями фінансово-господарської діяльності промислових підприємств. 
До другої причини можливо віднести відсутність єдиної загальновизна-
ної методології бюджетного управління, зокрема, невизначеність кри-
теріїв вибору методів при побудові системи бюджетного управління на 
промисловому підприємстві. 

Науковці, які проводять дослідження проблем бюджетного управління 
використовують декілька класифікацій моделей бюджетного управління.  

Досліджуючи існуючи технології бюджетування, найчастіше за все 
наводять комплексну модель бюджетування, яка описує ряд функціо-
нальних бюджетів, що оцінюють основну діяльність підприємства – ви-
робництво, продаж, закупівлю матеріальних ресурсів тощо. Також при-
сутні операційні бюджети, які вимірюють вклад кожного центра фінан-
сової відповідальності в кінцеві фінансові результати.  

За даними досліджень інформація зазначених груп бюджетів консо-
лідуються в три зведених бюджети промислового підприємства:  бю-
джет руху грошових коштів, бюджет доходів і видатків, бюджет за ба-
лансом (або прогнозний баланс). 

Таким чином, охоплення операційними й функціональними бюдже-
тами всіх видів діяльності та підрозділів промислового підприємства 
представляє собою необхідну умову для формування ефективного зве-
деного бюджету. При цьому повинні обліковуватися всі операції, які 
впливають на рівень доходів і витрат, рух грошових коштів та відповід-
ні зобов’язання.   

Для конкретного промислового підприємства необхідно створити 
таку бюджетну модель, яка буде відповідати як внутрішнім, так і зовніш-
нім факторам впливу на фінансово-господарську діяльність та структуру 
управління підприємством. Отже, формування індивідуальної бюджет-
ної моделі повинно враховувати специфіку діяльності промислового під-
приємства та особливий підхід з урахуванням стратегічних цілей, у тому 
числі відносно результатів діяльності підприємства [4]. 

Практика розробки й впровадження систем бюджетного управлін-
ня виділяє такі бюджетні моделі:  індивідуальна модель комплексного 
бюджетування, універсальна бюджетна модель, бюджетування окремих 
видів діяльності, бюджетування фінансових потоків, бюджетування то-
варно-матеріальних потоків.  
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При цьому застосовують окремі підходи до організації бюджетних 
моделей у напрямку формування бюджетних показників. Виділяють на-
ступні схеми: «знизу-вгору», «згори-вниз» та комбінований варіант.

Варіант «знизу-вгору» представляю собою створення детальних 
бюджетних планів ЦФВЕБ, а потім консолідацію бюджетів ЦФВЕБ в 
загальні бюджети промислового підприємства. На великих промисло-
вих підприємствах з розгалуженою ієрархією ЦФВЕБ використовуєть-
ся також багатоступінчастий метод: послідовне  поєднання бюджетів 
нижчестоящих ЦФВЕБ. Центри верхніх рівнів координують бюджети 
підлеглих ЦФВЕБ і при нестачі ресурсів виконують секвестрування ви-
тратних статей бюджетів підлеглих підрозділів. 

Таким чином, підхід «знизу-вгору» застосовують у випадку наяв-
ності забезпечення надійної комунікації підрозділів (ЦФВЕБ), а також 
здатності  керівників нижчої та середньої ланки складати достовірні та  
релевантні бюджети.  

Саме формування типу організації бюджетних показників «зни-
зу-вгору» висуває підвищені вимоги до рівня кваліфікації основних 
учасників бюджетного процесу, передбачаючи значну відповідальність 
ЦФВЕБ нижчої ланки. Основною перевагою даного варіанту формуван-
ня бюджетів є залучення до процесу прийняття рішень великого числа 
учасників, що підвищує мотивацію керівників нижчої та середньої лан-
ки, а також персоналу підприємства,  розвиває у співробітників почуття 
причетності та впливу на досягнення загальних цілей. Крім того такий 
підхід значно підвищує точність і обґрунтованість планів, які вплива-
ють на загальні результати діяльності промислового підприємства. 

Підхід до формування бюджетів «згори-вниз» базується на розробці 
основних показників бюджетів ЦФВЕБ верхньої ланки, а потім розпо-
діл необхідних даних по бюджетам нижчестоящих ЦФВЕБ. Залежність 
від оцінок керівників ЦФВЕБ, які не беруть активної участі в досягнен-
ні запланованих показників, робить даний підхід більш суб’єктивним.  
Головна перевага даного методу полягає в орієнтованості на чітку ре-
алізацію стратегічних цілей промислового підприємства, у тому числі 
на досягнення максимальних результатів діяльності за визначеними на-
прямками: економічними, фінансовими, соціальними та екологічними.  
Крім того, даний підхід дозволяє значно зменшити витрати часу і уник-
нути проблем, пов’язаних з узгодженням та узагальненням окремих 
бюджетів підприємства. 

Суттєвим недоліком підходу формування бюджетів «згори-вниз» є 
умовність і помилки при розподілу показників вищестоящих ЦФВЕБ 



85

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 2 (33) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 2 (33)    ISSN 2413-9998

по нижчим ланкам з використанням бази розподілу, а також наявність   
демотивовуваного психологічного аспекту – розподіл відповідальності 
між  керівниками нижчестоящих ланок ЦФВЕБ.  Якщо відсутні додат-
кові стимули до економії (наприклад премії), нижчі ЦФВЕБ витрача-
ють їх не завжди обґрунтовано. Крім того, без формування додаткових 
стимулів у керівників ЦФВЕБ відсутня зацікавленість в перевиконання 
планів по дохідних статтям бюджетів. На думку автора, для збільшення 
ступеня відповідальності і мотивації керівників ЦФВЕБ необхідно до-
мовлятися з ними відносно рівня бюджетних показників, виключаючи 
директивний спосіб передачі інформації. 

Висновки  та пропозиції. Отже, частково уникнути недоліків роз-
глянутих методів дозволяє комбінована схема формування бюджетів 
промислового підприємства. 

Найбільш ефективним, на думку автора, є використання даного ком-
бінованого варіанту для формування результатів діяльності промисло-
вого підприємства за всіма видами діяльності. Досліджена форма поо-
пераційного планування бюджету базується на розробці господарських 
операцій з прив’язкою до конкретної дати на основі статистичних про-
гнозів та експертних оцінок. Крім того, можливе використання агрего-
ваних господарських операцій з прив’язкою до найбільш вірогідного 
періоду події для управління результатами діяльності промислового 
підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ВЕНЧУРНОГО  БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ

Досліджуються особливості венчурного бізнесу за умовами реформуван-
ня економіки України та її орієнтації на Європейськість, проаналізовано актуальні 
проблеми венчурного бізнесу при переході на новий рівень соціально-економічного 
розвитку та запропоновані шляхи їх вирішення для модернізації виробничої та ін-
новаційної діяльності. У статті розглянуто вплив держави на розвиток венчурного 
бізнесу, необхідність створення спеціальної системи мотивації з боку держави для 
створення венчурних фондів та компаній і здійснюється пошук пропозицій, які під-
вищують формування налагодженої і ефективної системи венчурного інвестування. 

Ключові слова: венчурний бізнес, венчурна фірма, венчурні інвестиційні 
фонди, ризики венчурного інвестування.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні Україна 
переживає важкий час, коли в економіці виявилися непропорційності, 
головними з яких є: дефіцит бюджету, спад національного доходу, по-
рушення платіжного і торгового балансів, істотне перевищення імпорту 
над експортом, що в сукупності свідчить про недостатні фінансові мож-
ливості держави, якій необхідно вирішувати багато складних питань і 
виконувати національні та регіональні програми, що потребують висо-
ких інтелектуальних і матеріальних витрат. Необхідність обговорення 
нових підходів, нових вимог до національної інноваційної політики 
обумовлена тим, що в даний час Україна опинилася в такій історич-
ній точці розвитку, в якій внутрішні процеси реформування і оптимі-
зації політичної системи держави поєдналися з різким прискоренням 
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глобальних трансформаційних процесів. Оскільки сучасний ринок діє за 
допомогою нововведень, а інноваційне прискорення є основою його стій-
кого розвитку, то наша держава повинна щонайшвидше вирішити ці про-
блеми і визначити шляхи реалізації інноваційної політики з урахуванням 
реальних умов [8, с. 118]. Тому можна сказати, що венчурний бізнес в 
певній мірі сприяє швидкому інноваційному розвитку економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням венчурного 
бізнесу та капіталовкладення в Україні, аналізу його сучасного стану 
та функціонуванню венчурних фондів присвячували свої наукові пра-
ці Г. Г. Михальченко, О. В. Черняєва, В. Л. Кисіль, Р. В. Cадловський, 
Ю. В. Заморока, В. А. Гарбар та інші. Великий успіх венчурних фірм 
змусив звернути свою увагу на роль в наукових дослідженнях дрібних 
наукомістких фірм, тобто фірм з чисельністю працівників не менше 
500 осіб.

Створення венчурної фірми передбачає наявність трьох компонентів:
−	 ідеї нововведення (нового продукту, технології, послуги);
−	 суспільної потреби і підприємця, готового на основі такої ідеї 

організувати нову фірму;
−	 «ризикового» капіталу для фінансування цих фірм.
Оскільки відбуваються постійні зміни в законодавстві, в економіці кра-

їни потребують постійного моніторингу проблематики функціонування 
венчурного бізнесу. Отже,  аналіз особливостей венчурного бізнесу Украї-
ни, визначення шляхів подальшого розвитку венчурних фондів виступають 
однією з актуальніших проблем сучасного розвитку економіки України.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування особливостей 
венчурного бізнесу та пошуку шляхів підвищення його ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Венчурна індустрія за-
родилась у США за активної підтримки у 50-х рр. ХХ ст. У 1958 р. 
Конгрес прийняв рішення про початок реалізації програми SBIC (Small 
Business Investment Company). У межах цієї програми уряд США нада-
вав доступ до державного фінансування молодим зростаючим компані-
ям за умови одночасного залучення коштів з боку приватних інвесторів 
у співвідношенні 2 : 1 або 3 : 1 (тобто дві або три частини капіталу ма-
ють бути з приватних джерел). У процесі розвитку програми SBIC па-
ралельно стали з’являтися незалежні приватні венчурні фонди та ком-
панії, які з часом перетворилися у те, що сьогодні називають «венчурна 
індустрія» [14, с. 197].

Джерелом для такого швидкого переходу являється венчурний ка-
пітал. Венчурне фінансування, за визначенням Європейської асоціації 



90

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 2 (33) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 2 (33)    ISSN 2413-9998

прямого та венчурного інвестування (European Private Equity & Venture 
Capital Association – EVCA), – це акціонерний капітал, який надаєть-
ся професійними фірмами, які інвестують, одночасно беручи участь в 
управлінні, в приватні підприємства, які демонструють значний потен-
ціал зростання, на фазах їх початкового розвитку, розширення та пере-
творення [2].

Без державної підтримки, розвитку інновацій та інструментів роз-
витку інновацій неможливий розвиток конкурентної вітчизняної про-
мисловості. За кордоном, в США та Європі, задля провадження нових 
технологій у виробництво активно використовуються різноманітні ме-
ханізми фінансування підприємницьких проектів. Так, наприклад, сві-
тові лідери комп’ютерної галузі – компанії Microsoft, Apple, Intel – за-
йняли своє сьогоднішнє положення багато в чому завдяки венчурним 
інвестиціям на ранніх стадіях свого розвитку [9, с. 18].

Венчурний бізнес – сфера підприємницької діяльності, пов’язана з 
реалізацією ризикових проектів, ризикових інвестицій головним чином 
у сфері науково-технічних новинок. Фінансування беруть на себе бан-
ки, інвестиційні компанії, спеціалізовані венчурні фірми або юридично 
самостійні організації, зазвичай у формі товариств з обмеженою від-
повідальністю. Галузева належність проектів технічних новинок, що 
пропонуються авторами, ролі не відіграє. Цей вид бізнесу пов’язаний з 
великим ризиком, тому його часто називають ризиковим [6].

Венчурна фірма – дрібна або середня інвестиційна фірма, зайнята 
науковими дослідженнями, інженерними розробками та їх кредитуван-
ням. Вловлюючи і фінансуючи нові ідеї, венчурна фірма допомагає ве-
ликим компаніям розробляти новітні напрями науково-технічного про-
гресу. Операції, що проводяться такими фірмами, (венчурні операції), 
характеризуються підвищеною мірою ризику. Венчурні фірми, як пра-
вило, утворюються або групою однодумців - учених, інженерів, спеці-
алістів, винахідників, які мають певний досвід роботи в лабораторіях 
великих фірм, або науковими закладами, університетами чи приватни-
ми особами, які бажають організувати свою справу. За оцінкою міжна-
родної Організації економічного співробітництва і розвитку, на частку 
малих фірм у промислово розвинених країнах припадає 20-30 % усіх 
новацій [7].

Венчурному капіталу властива двоїста природа – з одного боку, це 
ризик і спроба виграти на нові досягнення, а з іншого боку, прагнення 
не втратити, а приростити капітал. Маючи свою частку у спільній спра-
ві, венчурний капіталіст поділяє і ризик. Якщо компанія досягає успіху, 
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частина прибутків дістається йому. Враховуючи високий ступінь ризи-
ку, капіталіст, як правило, проявляє інтерес до справи тільки тоді, коли 
бачить для себе шанс отримати високу віддачу від своїх інвестицій. У 
подібних випадках 80 % річних або більше – далеко не рідкість. Для 
порівняння, власники звичайних акцій з набагато меншим ступенем ри-
зику отримують річний дохід лише в розмірі 10-15 %. Якщо ж говорити 
про банки, які теж могли б позичити гроші, то вони візьмуть участь 
у справі, тільки якщо ризик мінімальний, а отже, дохід буде набагато 
нижче того, якого чекає венчурний капіталіст [15, с. 10].

Тому логіка тут дужа проста: чим більше ризик, тим вище очікува-
ний дохід,тому саме назва «ризиковий бізнес» тут дуже доречна.

Основним критерієм класифікації венчурних фірм виступає дже-
рело фінансування. У зв’язку з цим найбільш поширеними формами 
венчурного підприємництва вважаються: незалежний (чистий) венчур; 
зовнішній венчур (впроваджувальні фірми, створювані на пайових за-
садах крупними корпораціями); 3) венчурні фірми, що фінансуються 
інвестиційними фондами; 4) внутрішній венчур (внутрішні венчурні 
відділи на підприємствах – науково-дослідні бюро, дослідно-конструк-
торські бюро, науково-промислові відділи).

Незалежний (чистий) венчур створюється у формі акціонерного то-
вариства, рекламуючи свою ідею нововведення і акумулюючи для її ре-
алізації кошти індивідуальних та інституціональних інвесторів.

Зовнішні венчури створюються одним чи декількома підприємствами 
на дольових засадах і організаційно оформлюються у вигляді науково-
дослідних консорціумів. Виділяють наступні основні види зовнішніх 
венчурів:

1) створювані з метою проведення фундаментальних довгостроко-
вих досліджень. Такий венчур має власну науково-дослідну базу (ла-
бораторії, дослідні виробництва, інформаційно-обчислювальні центри, 
інші елементи науково-виробничої інфраструктури). Замовниками його 
можуть бути військово-промислові концерни, він може частково отри-
мувати державні субсидії;

2) створювані з метою активізації наукової діяльності науково-до-
слідних інститутів, університетів, на їх виробничій базі з використан-
ням наявного науково-виробничого потенціалу. Такий венчур для опра-
цювання та апробації ідей отримує від корпорацій донорське фінансу-
вання і носить міжгалузевий характер;

3) створювані всередині галузі корпораціями на дольових засадах 
з метою розробки галузевих стандартів, нормативів, технічних вимог 
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і контролю за їх дотриманням. Такий венчур може створюватись під 
егідою крупної компанії, має тимчасовий характер і часто розпадається 
через внутрігалузеву конкуренцію;

4) невеликі зовнішні венчури можуть організовуватись за ініціати-
вою самих вчених і винахідників у вигляді дочірніх компаній з власним 
науково-виробничим циклом.

Венчурні фірми, що фінансуються інвестиційними фондами, компа-
ніями, трастами, можуть також використовувати й інші джерела фінан-
сування: кошти крупних корпорацій, банків, пенсійних та благодійних 
фондів, страхових компаній, особисті заощадження інвесторів, частко-
во державні субсидії. Попит на венчурний капітал у таких фірм дуже 
великий і не задовольняється комерційними банками, які утримуються 
від великого ризику. Це викликало виникнення спеціалізованих венчур-
них інвестиційних фондів та компаній. Мета таких закладів – акумулю-
вання венчурного капіталу і венчурне фінансування та кредитування 
спеціалізованих ризикових фірм (венчурів).

Розглянутим трьом організаційним формам венчурного підприєм-
ництва історично передував внутрішній венчур. У 60-ті роки в СІЛА 
крупні концерни і корпорації створювали в своїх структурах автономні 
науково-дослідні та проектні групи чи відділи, які зосереджувались на 
пошуку, обґрунтуванні ідей, виробництві дослідних зразків та налаго-
джуванні виробництва нових видів продукції, впровадженні техноло-
гічних процесів. Фінансувались внутрішні венчури за рахунок основної 
діяльності компанії.

В деяких корпораціях внутрішні венчури існують і зараз, але на 
думку багатьох західних вчених така форма венчурного підприємни-
цтва вичерпала себе. До недоліків  внутрішнього венчура  відносять: 
матричну систему управління (тобто подвійну залежність венчура від 
керівництва корпорації і керівництва венчурного проекту); відсутність 
конкуренції як стимулу до інтенсифікації робіт, що не завжди забезпе-
чує високу якість інноваційних продуктів; обмеженість засобів фінан-
сування венчурних проектів в період економічного спаду в корпорації. 
Так, в періоди спаду виробництва на підприємстві фінансових ресурсів 
на нововведення не вистачає і інноваційний процес практично призу-
пиняється.

Як правило, венчурні фірми обслуговують перші дві стадії інно-
ваційного процесу (народження чи пошук ідеї та техніко-економічне 
обґрунтування проекту). Лише деякі венчурні фірми виготовляють 
дослідні зразки та вивчають ринок збуту продукції. Для розгортання 
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поточного виробництва у венчурних фірм, як правило, не вистачає ма-
теріально-технічних і фінансових ресурсів.

Венчурне підприємництво у розвинених країнах Заходу користуєть-
ся всебічною підтримкою як зі сторони уряду і місцевих органів влади, 
так і зі сторони крупних національних і транснаціональних компаній.

Основними джерелами фінансування інноваційної діяльності є: ко-
шти Державного бюджету України; кошти місцевих бюджетів; власні 
кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінан-
сово-кредитних установ; власні чи запозичені кошти суб’єктів іннова-
ційної діяльності; кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних 
осіб; інші джерела, не заборонені законодавством України.

Одним з нових та перспективних методів фінансування інноваційної 
діяльності є венчурне фінансування. Таке фінансування може здійсню-
ватися на усіх стадіях життєвого циклу виробництва продукту [4].

В Україні венчури створені як інститути спільного інвестування та 
їхній розвиток має передісторію. Розвиток венчурних фондів в Украї-
ні можна поділити на два етапи відповідно до їх появи. Перший етап 
охоплює 1992-2001 рр. і характеризується створенням та функціону-
ванням венчурних фондів за рахунок іноземних інвестицій [13, c. 9]. 
З 1994 року у нашій державі існували інвестиційні фонди та компанії 
та їхня діяльність регулювалась Положенням «Про інвестиційні фонди 
та інвестиційні компанії», затвердженим указом Президента України. 
На той час інвестиційні та взаємні фонди створювалися спеціально з 
метою забезпечення процесів масової приватизації. Серед них можна 
назвати Western NIS Enterprise Fund (150 млн дол., виділених урядом 
США для освоєння в харчовій промисловості, сільському господарстві, 
виробництві будівельних матеріалів, фінансовому секторі України, 
Sigma Blayzer (капітал 100 млн дол.), фонд прямих інвестицій «Укра-
їна» (капітал 22,5 млн дол., більша частина якого була внесена ЄБРР, 
МФК, Greditanstalt Investment Bank AG, Commercial Capital, Банком 
Бостона і приватними інвесторами). Другий етап розпочався в 2001 р. і 
триває до нині. В Україні інститути венчурного фінансування набули за-
конодавчого оформлення у 2001 р. із прийняттям Закону України «Про 
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 
фонди)» від 01.03.2001 р. № 2299-ІІІ, який у 2012 році був оновлений 
актуальним на сьогодні Законом України «Про інститути спільного ін-
вестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI. Згідно із ст. 7 цього Закону, 
що вступив у дію з 01.01.2014 року, венчурним фондом є недиверсифі-
кований інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює 
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винятково приватне (закрите, тобто шляхом пропозиції цінних паперів 
заздалегідь визначеному колу осіб) розміщення цінних паперів інсти-
туту спільного інвестування серед юридичних та фізичних осіб [1]. 
Тривала економічна криза в країні, стагнація національного фондового 
ринку, впровадження законодавчих та податкових змін у сферу інсти-
тутів спільного інвестування (надалі ІСІ) разом із суспільно-політич-
ною та військовою турбулентністю в Україні, посилення тиску на бізнес 
із боку уряду негативно вплинули на діяльність інститутів спільного 
інвестування та результати їх діяльності. В Україні продовжується згор-
тання діяльності професійних учасників ІСІ. 

Венчурне інвестування як одне з альтернативних форм фінансуван-
ня має певні недоліки і переваги як для венчурного капіталіста (вен-
чурного інвестора), так і підприємства-реципієнта. Як відомо, венчурне 
інвестування передбачає вкладення коштів саме у малі або середні та 
новостворені підприємства.

Негативною стороною такого фінансування для інвестора (капіта-
ліста) є:
−	 ризик при вкладенні фінансових ресурсів в діяльність венчурних 

підприємств;
−	 відсутність впевненості та гарантії в поверненні вкладених коштів 

та отримані прибутків, оскільки будь-яка гарантія в даному бізнесі 
відсутня;

−	 ризик зменшення попиту підприємства;
−	 ризик зриву намічених програм.

В свою чергу негативною стороною такого фінансування для під-
приємства-реципієнта є повна або часткова відстороненість від управ-
ління підприємством та розподілу його прибутків.

В той же час ризики венчурного інвестування зумовлені також са-
мою специфікою об’єкта вкладення, оскільки венчурне інвестування 
передбачає вкладення коштів саме у малі або середні та новостворені 
підприємства, то такі підприємства характеризуються своєю не публіч-
ністю на початкових етапах свого розвитку. Це передбачає відсутність 
акцій таких підприємств у вільному доступі або взагалі неакціонерний 
тип власності. Крім того, про такі підприємства відсутня інформація в 
частині їх кредитоспроможності та платоспроможності, що не дає мож-
ливості інвестору адекватно оцінити реальний рівень ризиків та можли-
вий рівень доходності в майбутньому, а також впевнитись в поверненні 
вкладених коштів [9, с. 19].
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Однак поряд із негативною стороною венчурного інвестування є 
свої переваги:
−	 можливість венчурного інвестора управляти діяльністю та прийма-

ти ключові рішення щодо розвитку підприємства-реципієнта з ме-
тою збільшення ринкової вартості такого підприємства;

−	 створення нових робочих місць на підприємствах, що виступають 
об’єктом вкладення венчурних капіталістів;

−	 розвиток інновацій та новітніх технологій.
Разом з тим між венчурним бізнесом України і США є суттєві від-

мінності.
Венчурний бізнес США сформувався як галузь підприємництва 

саме в період бурхливого розвитку мікроелектроніки й комп’ютерних 
технологій і дав потужний імпульс для успішного розвитку цих напрям-
ків. Відкриття і діяльність малих венчурних підприємств у США стало 
не лише фактором пожвавлення науково-технічного розвитку, а в 80-х 
роках ХХ століття перетворилося в інструмент виявлення, створення 
й ефективного відбору інновацій. В США інвестування перспектив-
ної компанії здійснюється в два етапи. На початкових етапах і в період 
зміцнення на ринку її підтримує венчурний капітал, а в момент виходу 
цінних паперів фірми на відкритий ринок включається капітал фондів 
прямого інвестування. Основний обсяг капіталу фондів утворюється 
внесками державних і приватних пенсійних фондів США. Крім пенсій-
них фондів, активну участь у венчурних фондах приймають комерційні 
й інвестиційні банки, страхові компанії, державні і благодійні фонди, 
корпорації, приватні особи. Індивідуальний сектор венчурного бізнесу 
представляють приватні інвестори, так звані «бізнес-ангели».

У Європі, на відміну від США, поділу на венчурні фонди й фонди 
прямих інвестицій не існує. Також великою відмінністю від американ-
ського венчурного бізнесу є те, що європейські венчурні фонди роз-
міщують інвестиції практично в усі сектори економіки. В останні роки 
відбувається переорієнтація європейських венчурних інвестицій в тех-
нологічний сектор [9, с. 19].

Відповідно до звіту Української асоціації інвестиційного бізнесу 
станом на 1 січня 2016 року вартість чистих активів всіх фондів, які 
знаходяться під управлінням КУА, становила 199,86 млрд грн. З них 
на частку венчурних фондів доводилося 189,9 млрд грн. Тобто, активи 
інститутів спільного інвестування продовжують зростати винятково за 
рахунок венчурних фондів. За 2015 рік обсяг коштів під управлінням 
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зріс на 11 %. У 2016 році тенденція збереглася: до кінця першого квар-
талу вартість активів зросла до 193,16 млрд грн, а кількість фондів – до 
986 [5].

Венчурні інвестиційні фонди, які працюють у багатьох країнах світу, 
інвестують накопичені кошти в особливо ризиковані проекти. Зазвичай 
вони здійснюють інвестиції в компанії, які займаються впровадженням 
новітніх наукових розробок та діють в інноваційній сфері. Під венчур-
ним бізнесом розуміють вид бізнесу, орієнтований на практичне вико-
ристання технічних новинок, результатів наукових досягнень, ноу-хау, 
ще не випробуваних на практиці. За своєю суттю венчурний капітал 
виступає посередником між потенційним інвестором та підприємством, 
яке потребує стартового капіталу чи інвестицій для реалізації іннова-
ційного проекту, шляхом створення венчурних фірм [9]. 

В Україні дещо спотворене розуміння венчурного бізнесу. Згідно зі 
статтею 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» [1], 
що вступив в дію 01.01.2014 р., венчурним фондом є недиверсифіко-
ваний інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює 
виключно приватне (закрите, тобто шляхом пропозиції цінних паперів 
заздалегідь визначеному колу осіб) розміщення цінних паперів інсти-
туту спільного інвестування серед юридичних та фізичних осіб. Тобто 
український ринок венчурного бізнесу відрізняється від зарубіжного 
сферою вкладання венчурного капіталу. Можна сказати, що венчурний 
капітал в Україні схильний реалізовувати середньоризикові та корот-
кострокові інвестиційні проекти. Так, близько 21 % коштів венчурних 
фондів інвестовані в цінні папери. Тобто значні кошти спрямовуються 
не в високоризикові інноваційні розробки, а просто в цінні папери з 
метою отримання доходів у вигляді дивідендів і відсотків. Інвесторам 
немає сенсу брати на себе високі ризики інноваційних ідей, адже вони і 
так мають змогу отримувати високі прибутки.

Основною причиною непопулярності інвестування в новітні техно-
логії є відсутність нормативної бази для роботи таких фондів. Вперше 
на законотворчому рівні функціонування венчурних фондів було перед-
бачено Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові 
та корпоративні інвестиційні фонди)». Проте в цьому законі йдеться 
лише про інвестиційні фонди, які проводять діяльність, пов’язану з 
об’єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів із метою отри-
мання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпо-
ративні права та нерухомість, тобто інвестиції в уже існуючий бізнес, 
або нерухомість.
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А венчурні фонди повинні працювати як фонди прямого інвесту-
вання і виходити за межі інститутів спільного інвестування. Саме тому 
фонди, що інвестують в інновації, повинні підпорядковуватися окре-
мому законодавству про фонди прямого інвестування. В новому законі 
«Про інститути спільного інвестування» не зазнали суттєвих змін осно-
вні поняття, вимоги до створення і функціонування венчурних фондів. 
Отже, досі немає законодавства, яке сприятиме розвитку венчурного 
бізнесу в Україні. 

Також в українському законодавстві існує заборона для пенсійних 
фондів і страхових компаній на інвестування до венчурних фондів. Це 
істотно скорочує потенційну інвестиційну базу для венчурних інвести-
цій. Бурхливий розвиток венчурних фондів в США розпочався саме піс-
ля того, як пенсійним фондам було дозволено інвестувати до 10% своїх 
активів у венчурні проекти. По суті, джерелами фінансування венчурних 
фондів в Україні на сьогодні можуть стати або вільні кошти українських 
фінансово-промислових груп, або кошти закордонних інвесторів (при-
ватні або інституційні). Про масштабну присутність останніх говорити 
рано, тому що ні репутація української венчурної індустрії, ні українське 
бізнес-середовище в цілому недостатньо привабливі для них [9, с. 20].

Отже, на наш погляд, Україні зовсім не обов’язково повторювати 
шлях розвитку венчурного підприємництва впродовж 20-25 років, че-
рез який пройшла Західна Європа. Використовуючи накопичений між-
народний досвід, приклади розвитку венчурного бізнесу в Західній 
Європі і США, та ефективно впроваджуючи необхідні реформи, Укра-
їна цілком могла б сформувати ринок венчурного підприємництва вже 
через 10 років. Наприклад, Фінляндія в свій час досягнула визначних 
успіхів у розвитку венчурного бізнесу та високих технологій лише за 
10 років, а Ізраїль – за 15 років [10].

Також для подальшого розвитку  венчурних фондів потрібна під-
тримка з боку держави, бо саме вона повинна бути зацікавлена, щоб 
венчурний бізнес запрацював на повну потужність. Участь уряду у вен-
чурному інвестуванні має велике значення, оскільки така участь демон-
струє комерційним інвесторам, що держава готова та здатна розділяти 
ризик разом з ними. Разом з цим, уряд демонструє розуміння державою 
необхідності збереження національних приватних капіталів на ринку 
своєї країни та стимулює залучення в реальний сектор економіки ко-
штів пенсійних фондів і страхових компаній. В останньому питанні, 
уряд також може спиратися на міжнародний досвід європейських кра-
їн. Наприклад, у Фінляндії був створений повністю підпорядкований 
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державі фонд для прямого інвестування в невеликі компанії. У Бельгії 
інвестиційна компанія Фландрія, створена у 1980 р., з’явилася шляхом 
реалізації концепції фінансованого урядом венчурного фонду. Розро-
блена цим фондом стратегія придбання пакетів акцій технологічно-орі-
єнтованих компаній виявилася настільки привабливою й результатив-
ною, що сьогодні й приватний капітал наважився інвестувати в GIMV. 
Німеччина у 1995 р. розробила схему, в рамках якої здійснювалося дер-
жавне фінансування малих фірм, що роблять інноваційні продукти або 
послуги, разом з компаніями приватного сектора. І державою гаранту-
ється повернення 75 % вартості позики, які надаються їм приватними 
кредитними установами, якщо таке підприємство збанкрутує  [9, с. 21]. 
Але не можна упускати той факт, що український ринок венчурного ін-
вестування дещо відрізняється від зарубіжних ринків. Найбільш за все, 
відрізняється сфера вкладення венчурного капіталу – найпривабливі-
шими сферами в Україні є будівництво, переробка сільгосппродукції, 
харчова промисловість, роздрібна торгівля. В той час, як на Заході і в 
США, це інвестиції в інновації.

Більшість вітчизняних венчурних фондів не виконує своїх економіч-
них функцій. На сьогодні реальна ситуація така, що в Україні венчур-
ні фонди використовуються здебільшого для оптимізації управління 
активами фінансово-промислових холдингів та зниження податкового 
навантаження (звільнення від податку на прибуток). Венчурні фонди 
широко використовуються як елемент внутрішньо корпоративної сис-
теми управління власністю та фінансовими потоками у холдингових 
структурах. При цьому сам фонд виступає основним держателем акти-
вів – корпоративних прав. Такий механізм дозволяє видавати кредити 
компаніям холдингу без сплати податків та із зменшенням бази опо-
даткування прибутку на підприємствах, що отримують позики. Часто в 
Україні венчурні фонди не мають за мету ідею спільного інвестування. 
Вони створюються під активи одного клієнта для реалізації коротко-
строкових проектів або окремих фінансових схем. Відповідно не відбу-
вається входження зовнішніх інвесторів у венчурний фонд. Головними 
причинами цього є непрозоре й недосконале законодавство, обмеже-
ність фінансування та, відповідно, невигідність за таких умов здійсню-
вати чисте інвестування в інновації. Правове регулювання венчурного 
бізнесу в Україні не враховує специфічних чинників впливу, у взаємодії 
з економічними та політичними чинниками значно обмежує та скасовує 
можливості такого роду діяльності. Також деструктивними чинниками 
розвитку венчурної діяльності в Україні є:
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−	 слабкість інституту захисту інтелектуальної власності;  незначний 
капітал венчурних фондів, яким вони оперують; 

−	 високий ступінь ризику та недовіра до розроблених інноваційних 
проектів; – відсутність сприятливого й стабільного інвестиційного 
клімату в країні; 

−	 дуже мала й недостатня кількість інвесторів, готових здійснювати 
вклади у високоризикові проекти [14, с. 200]. 

Для вирішення цих проблем, перш за все, потрібно створити при-
вабливі умови для розвитку в Україні високоризикового інвестування, 
розробити спеціальну систему мотивації з боку держави для створен-
ня венчурних фондів та компаній. Проводити постійний моніторинг 
стану справ в інноваційні сфері, посилити захист прав інтелектуаль-
ної власності, забезпечити належну інформаційну підтримку венчур-
них інвесторів з високим рівнем якості та достовірності інформації, що 
надається. Важливим питанням є пропагування відповідної культури 
венчурного бізнесу, тобто потрібно звертати увагу на підготовку висо-
кокваліфікованих фахівців у цій сфері і створювати позитивний імідж 
цього типу фінансування [3]. 

Ефективним механізмом розвитку ринку венчурного капіталу в Укра-
їні може стати створення відповідної інфраструктурної мережі на базі 
консалтингових фірм, які надаватимуть послуги малим підприємствам 
у науково-технічній сфері; зокрема, стати для венчурних компаній дже-
релом інформації про перспективні проекти, що вимагають інвестицій; 
сприяти доведенню технологічних розробок до стадії готових до комер-
ціалізації та встановлення контактів між підприємцями й інвесторами; 
здійснювати ретельний відбір учасників венчурних проектів, як з боку 
потенційних інвесторів, так і з боку підприємців, які потребують фінан-
сових ресурсів [12, с. 25].

Висновки та пропозиції. На сучасному етапі венчурний бізнес в 
Україні перебуває на початковій стадії розвитку і його роль у фінан-
совій системі незначна. З метою подальшого вдосконалення розвитку 
венчурного бізнесу необхідно:

−	 створити державну систему, яка б підтримувала венчурний біз-
нес та сприяла його розвитку;

−	 розробити систему страхування ризику інвестицій в інновації;
−	 законодавчо забезпечити функціонування венчурного бізнесу;
−	 надати більше податкових стимулів до фінансування в іннова-

ційні проекти;
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−	 стимулювати взаємодії наукових організацій із підприємствами та 
потенційними інвесторами;

−	 розробка і впровадження багаторівневої системи підготовки та пе-
репідготовки спеціалістів для роботи в сфері інноваційної діяльнос-
ті;

−	 забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері інно-
ваційної діяльності шляхом участі в розробці «Концепції міждер-
жавної інноваційної політики країн СНД», організації і проведення 
конференцій по інноваційній тематиці, обміну інформацією, транс-
феру і тиражуванню інноваційних проектів;

−	 розробка та реалізація заходів щодо створення і розвитку іннова-
ційних інститутів, таких як технопарки, інноваційні агентства і 
центри, інноваційні інкубатори, активізації взаємодії науки і ви-
робництва, підвищення якості розробки інвестиційних та іннова-
ційних проектів, залучення в регіон інвестицій завдяки створенню 
ринку проектів.

Реалізація цих пропозицій в Україні забезпечить формування нала-
годженої і ефективної системи венчурного інвестування. Венчурні ін-
вестиційні фонди повинні стати головною ланкою зв’язку між інвести-
ціями та інноваціями як складовими економічного зростання держави  
[8, с. 123-125].

Роль венчурного бізнесу в інформаційній сфері економіки України 
полягає в тому, що він:
−	 приведе до створення нових життєздатних господарських одиниць, 

які впливають на всю традиційну структуру ведення наукових до-
сліджень, і викличе структурні зміни в суспільному виробництві 
країни;

−	 сприяє технічному переозброєнню традиційних галузей виробни-
цтва;

−	 спонукає великі корпорації до вдосконалення принципів управлін-
ня та організаційних структур;

−	 змінює погляд на ніби постійну перевагу великих корпорацій в до-
слідницькій діяльності;

−	 показує, що орієнтація на довгострокові цілі вимагає створення спе-
ціальної кредитно-фінансової системи у вигляді венчур ного капіталу;

−	 збільшує зайнятість висококваліфікованих фахівців;
−	 сприятливо впливає на розвиток законодавчої бази з проб лем під-

тримки наукових досліджень [11].
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Отже, венчурний бізнес сприяє удосконаленню законодавчої бази, 
технічному переозброєнню, збільшує зайнятість, вдосконалює принци-
пи управління. Усунення більшості наявних перешкод на шляху вен-
чурного капіталу створить у подальшому сприятливі умови для його 
розвитку в Україні.
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Исследуются особенности венчурного бизнеса в условиях реформиро-
вания экономики Украины и ее ориентации на Европу, проанализированы акту-
альные проблемы венчурного бизнеса при переходе на новый уровень социаль-
но-экономического развития и предложены пути их решения для модернизации 
производственной и инновационной деятельности. В статье рассмотрено влияние 
государства на развитие венчурного бизнеса, необходимость создания специаль-
ной системы мотивации со стороны государства для создания венчурных фондов 
и компаний и осуществляется поиск предложений, повышающих формирование 
стройной и эффективной системы венчурного инвестирования. 

Ключевые слова: венчурный бизнес, венчурная фирма, венчурные инве-
стиционные фонды, риски венчурного инвестирования.
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FEATURES AND PROSPECTS OF VENTURE BUSINESS 
DEVELOPMENT IN UKRAINE AT THE MODERN STAGE

Summary
The features of venture business in the conditions of reforming Ukrainian econ-

omy and its orientation towards Europe are analyzed. The actual problems of venture 
business are viewed in the course of transition to a new level of social and economic de-
velopment. The ways of their solution are proposed for the modernization of production 
and innovation activity. The article examines the state influence on the development of 
venture business, the need to create a special system of motivation from the state to cre-
ate venture funds and companies, and searches for proposals that promote the formation 
of a smooth and efficient system of venture capital investment.

Keywords: venture business, venture capital firm, venture investment funds, 
risks of venture capital investment.
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СУЧАСНА СТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ 
МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті розглядаються сучасні методи менеджменту, їх зміст, структура 
та ефективність. Досліджують основні види методів, такі як економічні, адміні-
стративні, соціально-психологічні, та надається їх порівняльна характеристика. 
Виявляються основні проблеми визначення ефективності методів менеджменту. 
Вивчається зарубіжний досвід застосування методів управління. Пропонуються 
основні шляхи вдосконалення методів управління.

Ключові слова: управління підприємством, методи менеджменту, еконо-
мічні методи, адміністративні методи, соціально-психологічні методи, вплив, ін-
струментарій, ефективність, удосконалення.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Очевидно, що склад-
на система організаційних відносин і зв’язків, що виявляються в управ-
лінні підприємством, формується свідомо (тобто в процесі діяльності 
людей) для реалізації двох основних функцій управління: організації та 
координації. Функціонування цієї системи здійснюється за допомогою 
різних методів управління, а іншими словами, в процесі організаційної 
діяльності.

Методи в менеджменті грають дуже важливу роль. На їх основі за-
безпечується чіткий розподіл обов’язків, дотримання всіх норм і повно-
важень у вирішенні питань господарської діяльності, а також застосу-
вання заходів відповідальності.

Спрямованість методів управління на досягнення поставлених цілей 
управління, дотримання внутрішніх нормативних документів і підтри-
мання системи управління організацією – це основні проблеми, що обу-
мовлюють актуальність теми даної наукової статті. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Раніше дана тема до-
сліджувалась такими зарубіжними і вітчизняними фахівцями в об-
ласті менеджменту та управління, як Р. Акофф, О.С. Анісімов, І. Ан-
софф, М. Армстронг, Т. Брайан, А. К. Гаст, П. Дод, П. Друкер, Д. Дун-
кан, П. М. Керженцев, С. Кові, Е. А. Кузнєцов, Г. Мінцберг, М. Портер, 
Ю.  Сафонов, Ф. У. Тейлор.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасної струк-
тури методів управління, визначення їх ефективності та розробка про-
позицій щодо їх вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Методи управління за-
ймають особливе місце в системі менеджменту. Це пояснюється тим, 
що вони створюють необхідні умови функціонування організації. За до-
помогою методів створюються трудові колективи, формуються органі-
заційні структури управління, діяльність організації регламентується і 
забезпечується інструкціями, що фіксують механізм роботи з кадрами. 

Для ефективного виконання зазначених процедур в рамках цих ме-
тодів необхідний набір прийомів і способів, які ґрунтувалися б або на 
прямому примусі людей до певної поведінки в інтересах організації, 
або на створенні можливості такого примусу. При цьому вплив в біль-
шості випадків характеризується однозначністю, одноваріантного ви-
конання поставлених завдань. Такий підхід забезпечить організаційну 
чіткість і дисципліну праці.

Саме методи управління, відповідаючи на питання, як виконувати 
управлінську роботу, дозволяють сформувати систему правил, при-
йомів, підходів і способів впливу на керований об’єкт для досягнення 
цілей, скорочуючи витрати часу на їх реалізацію. Через методи управ-
ління реалізується основний зміст управлінської діяльності. Отже, роз-
криємо докладніше поняття «метод управління».

Поняття «метод управління» нерозривно пов’язане з етимологією 
слова «метод», грецького походження «method», і має два значення:

−	 спосіб досягнення мети;
−	 прийом, спосіб або образ дії [9].
Залежно від окремих характерних ознак за спрямованістю та зміс-

том методів в науці є різні класифікації і формулювання поняття «мето-
ди управління». 

Під методами менеджменту розуміють систему способів і прийомів 
впливу на керований об’єкт з метою виконання місії і досягнення ці-
лей організації. Також можна навести кілька визначень з інших джерел: 
«методи управління – це способи здійснення управлінського впливу на 
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персонал для досягнення цілей управління виробництвом» [5, с. 62]; 
«методи управління – це система правил і процедур вирішення різних 
завдань управління з метою забезпечення ефективного розвитку органі-
зації» [8, с. 196]. Ще одним з визначень методів управління є наступне: 
«способи здійснення управлінської діяльності, застосовувані для поста-
новки і досягнення її цілей» [6, с. 91].

Реалізація функцій і принципів управління здійснюється шляхом за-
стосування різних методів. В управлінській діяльності методи управ-
ління посідають особливе місце, допомагаючи виконувати ту чи іншу 
управлінську роботу найбільш ефективно, скорочуючи витрати часу на 
цілепокладання і цілереалізацію.

В основу вибору і реалізації методів менеджменту можуть бути по-
кладені наступні принципи:

−	 цілеспрямованості, тобто застосування повинно спонукати пра-
цівників діяти для досягнення певної мети або їх сукупності;

−	 можливості бути реалізованим, тобто має бути присутня мож-
ливість розробки і здійснення заходів, що дозволяють реалізувати обра-
ний метод впливу відповідно до правових та соціальних норм, наявних 
ресурсів і технічних засобів;

−	 адаптивності, тобто застосовувані методи повинні здійснювати-
ся у формі, що дозволяє адаптувати їх до ситуації, що змінюється;

−	 ефективності, тобто застосування обраного методу повинно за-
безпечувати досягнення максимально можливого соціального та еко-
номічного ефекту при мінімальних витратах на розробку заходів, що 
реалізують метод.

Методи управління класифікуються за численними ознаками. Вони 
формують економічні та соціальні інтереси, взаємини між людьми і їх 
правові відносини. Через методи управління реалізується основний 
зміст управлінської діяльності.

Методи менеджменту виступають інструментарієм професійної 
управлінської роботи і пропонують набір засобів результативного 
управлінського впливу на персонал і організацію в цілому для досяг-
нення поставлених цілей.

Той чи інший метод управління буде досить ефективним і дозво-
лить досягти цілей управління тільки за умови його відповідності 
об’єктивним законам, притаманним способу виробництва. Для досяг-
нення мети недостатньо того, щоб метод просто відповідав вимогам 
об’єктивних економічних законів. Він повинен реалізувати ці вимоги 
у вигляді способу впливу на трудові колективи та окремих працівників 
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виробництва, оскільки економічні процеси не існують поза діяльністю 
учасників процесу виробництва.

Управління підприємством передбачає вирішення великого числа 
взаємопов’язаних завдань, починаючи від планування розвитку ви-
робництва на перспективу і закінчуючи диспетчерським регулюванням 
окремих робочих процесів в ході реалізації змінних завдань. Вирішення 
цих завдань породжує велику різноманітність методів управління.

Для управління важлива класифікація методів процесу управління. 
Методи процесу управління – це способи виконання окремих операцій, 
процедур, робіт, що утворюють процес управління. До методів процесу 
управління відносяться:

−	 метод управління за цілями;
−	 методи розробки і оптимізації управлінських рішень.
Метод управління за цілями є найбільш ефективним і популярним на 

Заході. Метод управління за цілями – це метод впливу суб’єкта управ-
ління на об’єкт управління для практичного здійснення стратегічних і 
тактичних цілей системи управління [3, с. 327]. Управління по цілям 
є методом підвищення ефективності організації, а також являє собою 
метод об’єднання планування, контролю і мотивації, який успішно за-
стосовують багато організацій для зменшення числа конфліктів і зни-
ження негативної реакції людей на контроль шляхом участі їх у цьому 
процесі. Даний метод допомагає реалізувати стратегію шляхом поліп-
шення зв’язку між цілями підлеглих, цілями їх начальників і цілями 
всієї організації.

До групи методів розробки та оптимізації управлінських рішень від-
носяться 4 підгрупи:

1. Методи постановки проблем (методи збору, зберігання, обробки 
і аналізу інформації; метод факторного аналізу; метод моделювання).

2. Методи розробки варіантів рішень (метод номінальної групової 
техніки, метод Дельфі, метод мозкової атаки, метод «Кінгісе»).

3. Методи вибору рішень (економіко-математичний метод; система 
зважених критеріїв).

4. Методи організації виконання рішення (складання плану реаліза-
ції, методи прямого впливу, методи матеріального стимулювання, мето-
ди контролю виконання робіт).

Існує достатня кількість класифікацій методів управління, але най-
більше значення має класифікація на основі об’єктивних законів, влас-
тивих системі управління, а також потреб та інтересів осіб, на яких 
спрямований вплив. За цією ознакою виділяють такі методи управління:
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1. Група методів для впливу на персонал ділового підприємства (на 
індивідуальному і груповому рівнях):

1) організаційно-правові (адміністративні);
2) економічні (базові в даній групі);
3) соціально-психологічні.
2. Група методів, спрямованих на організацію в цілому:
1) мережеві методи (повна графічна модель комплексу робіт ме-

неджменту для виконання єдиного завдання з визначенням логічного 
взаємозв’язку і послідовності управлінських робіт);

2) балансові методи (розгляд на систематичній основі з функціо-
нальними напрямками менеджменту співвідношення доходів і витрат, 
активу та пасиву, економії і збитків).

3. Група комплексних методів менеджменту для реалізації технологій:
1) ситуаційного аналізу;
2) системного аналізу;
3) відтворювального аналізу;
4) структурно-функціонального аналізу [4, c. 11].
Порівняння найбільш популярних методів, з другої групи, представ-

лено в таблиці 1.
Наведені в табл. 1 характеристики методів управління є укрупнени-

ми, що відображають переважання, або пріоритет, конкретної ознаки по 
конкретній групі методів. Новизна наведеної таблиці полягає в систем-
ності підходу до проблеми.

У практиці управління, як правило, застосовують різні методи і їх 
поєднання. Тому методи менеджменту дуже тісно пов’язані один з од-
ним, і утворюють в сукупності певну систему, перебуваючи в постійній 
динамічній рівновазі.

Розглянемо більш детально кожну з груп методів.
Економічні методи управління – це система прийомів і способів 

впливу на виконавців за допомогою конкретного порівняння витрат і 
результатів (матеріальне стимулювання і санкції, фінансування і креди-
тування, зарплата, собівартість, прибуток, ціна).

Економічні методи управління – це відношення суб’єкта і об’єкта – 
договірні – товарно-грошові. Вони характеризуються:

1) свободою суб’єкта та об’єкта управління, достатньою для реаліза-
ції їхніх інтересів у договірному процесі;

2) виконанням договірних зобов’язань.
В основі цих методів перебувають об’єктивні економічні закони, спе-

цифічні закони ринкової економіки, а також принципи винагороди за пра-
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цю, що мають певні особливості в кожній фірмі. Суть економічних мето-
дів полягає в тому, щоб, використовуючи економічні стимули, активізува-
ти діяльність кожного працівника в потрібному напрямку і в той же час 
сприяти нарощуванню економічного потенціалу підприємства в цілому.

Вони не тільки як і раніше зберігають своє пріоритетне становище 
в системі методів, але в умовах ринкової економіки дійсно виконують 
роль базових способів впливу на поведінку людей, активізують їх пра-
цю, підвищують ділову активність підприємств.

Використання економічних методів спонукає більш ефективно про-
являтися зворотні зв’язки, що позитивним чином позначається на функ-
ції контролю. Застосування економічних методів управління дозволяє 
активізувати персонал в реалізації поставлених завдань, дозволяє зро-
бити процес управління більш адаптивним і гнучким по відношенню до 
конкретного трудового колективу. Економічні методи управління відо-
бражають соціально-економічну природу компанії і сприяють її розви-
тку в сучасних ринкових умовах виробництва [7, c. 163].

Таблиця 1
Порівняльна характеристика методів управлінняТаблиця 1 

Порівняльна характеристика методів управління 

Ознаки методів 
управління 

Групи методів управління 

Організаційно-
правові 

Економічні Соціально-
психологічні 

Основна мета 
управління 

Виконання 
законів, 

директив, планів 

Досягнення 
конкурентоспро-

можності випущених 
об’єктів 

Досягнення 
взаєморозуміння 

Структура 
управління Жорстка Адаптивна до 

ситуацій 
Адаптивна до 
особистості 

Форма власності, 
де переважно 

застосовуються 
методи 

Державна Корпоративна, 
приватна, державна Приватна 

Суб’єкт впливу Колектив, 
індивідуум Індивідуум Індивідуум 

Форма впливу 

За допомогою 
нормативно-
методичних 
документів 

Мотивація 

Управління 
соціально- 

психологічними 
процесами 

Основна вимога до 
суб’єкта при 
застосуванні 

методів 

Старанність, 
організованість 

Професіоналізм в 
даній галузі 

Психологічна 
стійкість 

особистості 

Тип організаційної 
структури, для 

якої в найбільшій 
мірі прийнятні 

дані методи 

Лінійна, 
функціональна 

Проблемно-цільова, 
матрична Бригадна 

 
Наведені в табл. 1 характеристики методів управління є укрупненими, що 

відображають переважання, або пріоритет, конкретної ознаки по конкретній групі 
методів. Новизна наведеної таблиці полягає в системності підходу до проблеми. 

У практиці управління, як правило, застосовують різні методи і їх 
поєднання. Тому методи менеджменту дуже тісно пов’язані один з одним, і 
утворюють в сукупності певну систему, перебуваючи в постійній динамічній 
рівновазі. 

Розглянемо більш детально кожну з груп методів. 
Економічні методи управління – це система прийомів і способів впливу на 

виконавців за допомогою конкретного порівняння витрат і результатів 
(матеріальне стимулювання і санкції, фінансування і кредитування, зарплата, 
собівартість, прибуток, ціна). 
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Серед економічних методів впливу виділяють планування, господар-
ський розрахунок, ціноутворення, фінансування, матеріальне стимулю-
вання і цінні папери.

Система економічних важелів на різних рівнях управління вико-
ристовується по-різному. Вона конкретизується і видозмінюється в за-
лежності від змісту завдань управління. На загальнодержавному рівні 
управління економічною системою здійснюється на базі розроблених 
показників міжгалузевого балансу. В цьому випадку важелі економіч-
ного управління визначаються на підставі укрупнених показників. На 
рівні об’єднання підприємств характер дії важелів управління еконо-
мічною системою здійснюється через виробничі ресурси і результати 
виробничо-господарської діяльності підприємства. До виробничих ре-
сурсів відноситься управління використанням трудових, енергетичних, 
природних і грошових ресурсів, засобів і предметів праці.

Переваги економічних методів: стимулюється прояв ініціативи, реа-
лізується творчий потенціал працівників на основі задоволення матері-
альних потреб.

Недоліки: залишаються незадоволеними багато потреб, що ле-
жать поза сферою матеріального інтересу, що в свою чергу знижує 
мотивацію.

Таким чином, економічні методи ґрунтуються на правильному вико-
ристанні економічних законів, і кожен конкретний економічний метод 
включає як окремі прийоми впливу, так і їх сукупності. За способами 
впливу економічні методи відомі як «методи пряника».

Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи управління – 
це сукупність способів і засобів впливу на персонал, що базуються на 
владі та дисципліні. Головна особливість – прямий вплив на об’єкт і 
поведінку виконавців в певній обстановці. Формою вираження є роз-
порядження і накази вищого органу, які носять обов’язковий характер 
для нижчестоящого. Засновані на чіткому розмежуванні прав, відпові-
дальності та обов’язків керуючого органу, які закріплені в положеннях 
структурних підрозділів, інструкціях і функціональних обов’язках по-
садових осіб. При командному адміністративному методі управління – 
відносини суб’єкта й об’єкта – влади і підпорядкування.

Адміністративний метод – це оперативний вплив на виробничий 
процес, з одного боку, і прийняття перспективних і ефективних рішень 
по удосконаленню системи управління і виробництва – з іншого боку.

Організаційний вплив включає в себе:
−	 організаційне регламентування (розробка положень про підроз-
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діли, що визначають їх функції, права та обов’язки, розробка штатного 
розкладу);

−	 організаційне нормування (розробка різних нормативів, напри-
клад, трудових (розряди, ставки), нормативи рентабельності, правила 
внутрішнього розпорядку);

−	 організаційно-методичне інструктування (посадові інструкції 
методичні вказівки до виконання робіт, робочі інструкції).

Адміністративні методи орієнтуються на такі мотиви поведінки, як 
усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов’язку, праг-
нення людини працювати в певній організації. Ці методи впливу від-
різняє прямий характер впливу: будь-який регламентуючий або адміні-
стративний акт підлягає обов’язковому виконанню [7, c. 171].

Для адміністративних методів характерна їх відповідність правовим 
нормам, що діють на певному рівні управління, а також актам і розпо-
рядженням вищих органів управління.

Розрізняють п’ять основних способів адміністративного впливу: 
організаційного впливу, розпорядчого впливу, матеріальна відповідаль-
ність і стягнення, дисциплінарна відповідальність і стягнення, адміні-
стративна відповідальність.

Адміністративні методи управління – це потужний важіль досяг-
нення результатів поставлених цілей у випадках, коли потрібно підпо-
рядкувати колектив і направити його на рішення конкретних завдань 
управління. Ідеальні умови їх ефективності – високий рівень регламен-
тації управління та трудової дисципліни, коли управлінські впливи без 
значних спотворень реалізуються нижчестоящими ланками управління. 
Це особливо актуально у великих багаторівневих системах управління, 
до яких відносяться великі підприємства.

Основні переваги методу:
1) забезпечується єдність волі керівництва в досягненні мети;
2) не вимагає великих матеріальних витрат;
3) в малих організаціях оперативно досягаються цілі і забезпечуєть-

ся швидка реакція на зміну зовнішнього середовища.
Недоліки методу наступні:
1) пригнічується ініціатива, творча робота;
2) відсутні дієві стимули праці і можуть виникати «анти стимули»;
3) у великих організаціях менеджери не зацікавлені в підвищенні 

компетентності, тому вона в дефіциті.
Останнім часом знизилася роль адміністративних методів на під-

приємствах. Суперечливі процеси в суспільстві перешкоджають вико-
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ристанню адміністративних методів: це зростання безробіття і часткова 
зайнятість на підприємствах, значна інфляція протягом останніх років і 
невчасна виплата заробітної плати, низька дисципліна поставок ресур-
сів, перевищення темпів зростання цін на споживчі товари над темпами 
зростання заробітної плати.

Таким чином, адміністративні методи є способом здійснення управ-
лінських дій на персонал і базуються на владі, дисципліні та стягнення 
і відомі в історії як «метод батога».

Соціально-психологічні методи управління – здійснюються шляхом 
керівного впливу на соціальні принципи діяльності колективу. Вони 
засновані на вивченні соціального складу і умов трудових колективів, 
індивідуальних особливостей і інтересів працівника. Результати вироб-
ничих успіхів багато в чому визначаються соціально-психологічним 
кліматом в колективі, задоволенням культурних, побутових та інших 
потреб працюючих.

Сутність соціально-психологічних методів полягає в тому, щоб шля-
хом впливу на неекономічні інтереси працівників і економічних контр-
агентів задіяти ефективний механізм роботи. Вони ґрунтуються на 
мотивації потреб і інтересів особистості, колективу, на їх професійних 
зв’язках і спілкуванні, ініціюють творчу і професійну активність.

Соціально-психологічні методи – управлінські відносини суб’єкта й 
об’єкта, договірні, без матеріальної основи. Умови реалізації: одна зі 
сторін ініціює договірної процес, друга не відкидає її.

Цей метод має дві основні цілі:
1) створення сприятливого морально-психологічного клімату в ко-

лективі і поважних (довірчих) відносин між керівником і підлеглими;
2) надання можливості розвитку і реалізації особистих здібностей 

працівників, що в результаті призведе до підвищення задоволеності і, як 
наслідок, ефективності роботи співробітників і підприємства в цілому.

Соціально-психологічні методи управління задіють механізми, які 
спираються на моральні і емоційні стимули, на підтримку позитивного 
мікроклімату в трудовому колективі. Ці методи впливають на людину 
через задоволення і переконання, застосовуючи різні методики: пере-
конання, навіювання, «зараження ідеєю».

Соціально-психологічні методи виражаються в створенні колекти-
ву, вихованні в ньому сприятливої атмосфери, плануванні соціального 
розвитку, в постійному вдосконаленні стилю керівництва. Базуються на 
способах мотивації та морального впливу на людей і відомі як «методи 
переконання».
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Переваги методу:
1) включаються механізми трудової мотивації, не пов’язані із задо-

воленням матеріальних потреб;
2) практично не потрібні матеріальні витрати.
Недоліки:
1) не використовуються стимули, що спираються на матеріальні по-

треби людей;
2) важко прогнозувати результати.
Отже, сучасне управління компанією не може обійтися без соціаль-

но-психологічних методів управління, які завжди доповнюють як адмі-
ністративні, так і економічні методи менеджменту.

Для визначення ефективності методів менеджменту необхідно вста-
новити критерії і показники, за якими проводиться оцінка. Під критері-
ями розуміють найбільш загальну кількісну характеристику результатів 
управлінської праці. Вона носить підлеглий характер по відношенню 
до критерію і є основою при її визначенні. Таким чином, сукупність по-
казників праці і буде виражати критерій оцінки.

У цих умовах головним узагальнюючим показником успішності гос-
подарської діяльності є прибуток. Валовий прибуток – це джерело ко-
штів відшкодування поточних витрат, який вимірюється в абсолютному 
показнику – гривнях. Рівень валового прибутку є одним з показників 
ефективності діяльності організації, який показує величину торгових 
накладень, що припадають на гривню реалізації. Різницею між валовим 
прибутком і валовими витратами підприємства є чистий прибуток. Піс-
ля виплати частини прибутку за зобов’язаннями підприємства, все, що 
залишилося, надходить в розпорядження підприємства. Далі вже про-
водяться виплати на розвиток виробництва, оплату праці та соціальні 
потреби [7, c. 216].

За допомогою економічних методів управління формуються такі 
умови, при яких трудовий колектив стимулюється до ефективної робо-
ти економічним стимулюванням.

Що стосується застосування соціально-психологічних методів 
управління до персоналу підприємства, то зазвичай вони використову-
ються досить добре, хоча не в повній мірі. Таким чином, щоб вплив на 
колектив було найбільш результативним, необхідно формування в ко-
лективі позитивного соціально-психологічного клімату, знання мораль-
них і психологічних особливостей окремих працівників, завдяки чому 
значною мірою будуть вирішуватися виховні, організаційні та еконо-
мічні завдання. Для цих цілей при управлінні підприємством застосо-
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вуються соціально-психологічні методи, які являють собою сукупність 
специфічних способів впливу на особистісні відносини і зв’язки, що 
виникають у трудових колективах, а також на соціальні процеси, що 
протікають в них. Вони засновані на використанні моральних стимулів 
до праці, впливають на особистість за допомогою психологічних при-
йомів. Це досягається за допомогою прийомів, які носять особистісний 
характер, тобто особистий приклад, авторитет.

Необхідність використання цих методів очевидна, так як вони дозво-
ляють своєчасно враховувати мотиви діяльності і потреби працівників, 
приймати оптимальні управлінські рішення.

Успіх діяльності певного підприємства залежить від правильного за-
стосування різних форм соціально-психологічних впливів, які і форму-
ють здорові міжособистісні відносини. 

Важливо відзначити, що ефективне управління можливе лише на 
основі поєднання, нерозривної єдності трьох груп методів – адміністра-
тивних, економічних і соціально-психологічних.

В якості наглядного прикладу застосування сучасних методів ме-
неджменту, приведемо порівняльний аналіз систем управління в США 
та Японії, так як вони є лідерами в цій галузі.

У США намітилося кілька головних напрямків в системі менедж-
менту:

−	 розвиток особистості працівника в цілях ефективного вико-
ристання його трудового потенціалу. Це здійснюється шляхом надання 
можливостей удосконалювати майстерність, розвивати здібності, під-
вищувати знання, проявляти самостійність, збільшувати різноманіт-
ність праці;

−	 зміна основних форм мотивації праці, які в сучасних умовах 
являють собою нерозривне поєднання моральних і економічних форм 
стимулювання;

−	 розвиток виробничої демократії.
Суть розвитку виробничої демократії в переході від жорстких ав-

торитарних форм управління працею до гнучких колективних форм, 
розширення прав участі рядового працівника в управлінні, надання 
йому можливості широко висловлювати свою думку і брати участь в 
засудженні виробничих проблем. Наприклад, формування автономних 
бригад. Керівництво компанії делегує бригаді ряд функцій планування, 
контролю, оплаті праці, право самостійного вибору бригадира.

У сучасних американських компаніях використовують аналітичні 
системи оплати праці, особливістю яких є диференціальна оцінка в ба-
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лах складності виконуваної роботи з урахуванням кваліфікації виконав-
ця, фізичних зусиль, умов праці. При цьому змінна частина зарплати 
(премії, заохочення, бонуси), яка використовується в якості заохочення 
за підвищення якості продукції, економії сировини, зростання продук-
тивності, досягає 1/3 заробітної плати [2, c. 219].

Крім матеріального стимулювання використовуються інші види за-
охочення. Наприклад, британські компанії практикують цінні подарун-
ки та туристичні поїздки, а також різні види подяк, звань, символічні 
нагороди. При цьому розроблений цілий ритуал вручення винагороди 
або пояснення подяки.

У зв’язку з цим створення систем управління, які б найбільшою мі-
рою дозволяли розкритися творчій ініціативі на всіх ієрархічних рівнях 
фірм, стало головною метою американського менеджменту. Розуміння 
того, що кваліфікація працівників і їх бажання працювати стає голов-
ною продуктивною силою і рушійним початком виробництва, спричи-
нило за собою переорієнтацію стратегії управління найбільших фірм на 
мотивацію праці, отримання великих знань, вмінь, трудових навичок, 
підприємливості персоналу. Велика увага в американських компаніях 
приділяється навчанню та підвищенню кваліфікації персоналу.

В Японії велика увага приділяється навчанню персоналу хорошим 
манерам, так як японський менеджмент базується на повазі до колег і на 
усвідомленні єдності і цілісності всього персоналу в організації.

Особливу роль у використанні трудового потенціалу відіграють по-
вноважні кадрові служби. За своїми функціями, рівнем професійної 
компетентності, технічним оснащенням, методам роботи вони давно 
переросли з офісів зі зберігання кадрової документації в солідні кадро-
ві підрозділи.

Викладені напрямки змін, що відбувалися в системі управління 
персоналом американських компаній, справедливі багато в чому і для 
компаній Японії. Однак, незважаючи на наявність подібних процесів, 
управління персоналом є найбільш характерною областю діяльності, в 
рамках якої японські компанії наочно демонструють якісну відмінність 
свого практичного досвіду від американського.

У японських компаніях велику роль відіграє відділ кадрів, так як на 
нього покладено функцію підбору і розстановки персоналу. Тоді як на 
американських компаніях співбесіду проводить менеджер, до якого на-
ймається кандидат.

Велике значення японські керуючі надають справедливому ставлен-
ню до працівника, так як в деяких випадках менеджери, керуючись бла-
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гими намірами, вживають заходів, які справедливі по відношенню до 
одних працівників і несправедливі по відношенню до інших. Тому в 
менеджерах цінується вміння вислухати проблеми підлеглого, вникну-
ти в них і вирішити проблему. На противагу цьому американські мене-
джери, вирішуючи подібні проблеми, застосовують шаблонні прийоми 
[1, c. 514].

Однією з ключових проблем управління на американських компаніях 
є подолання відособленості підрозділів, в яких спостерігається тенден-
ція до зациклення на своїх завданнях і недооцінки важливості контактів 
з іншими підрозділами. В результаті знижується загальна ефективність.

Японська система менеджменту націлена не на отримання найближ-
чим часом прибутку, а на забезпечення стабільного перспективного роз-
витку фірми на багато років вперед.

Отже, приймаючи до уваги досвід застосування управлінських мето-
дів в інших країнах, українські менеджери мають можливість розроби-
ти свою систему ефективних методів.

Для вдосконалення системи управління так само можна використо-
вувати такі методи управління як: систематизація процесу знаходжен-
ня ідей щодо розвитку системи управління персоналом, впровадження 
гнучкого робочого часу і гнучкого робочого місця, поділ посад, спеці-
альні програми стимулювання працівників організації.

Використання такого методу, як систематизація процесу знаходжен-
ня ідей щодо розвитку системи управління персоналом матиме на під-
приємствах істотний позитивний вплив.

У процедурі відбору необхідно приймати об’єктивні рішення, вико-
ристовуючи різні тести і професіональну діагностику. При прийомі на 
роботу в організацію, особливо на посаді технічного персоналу, доціль-
но вимагати рекомендації з попередніх місць роботи (щоб виключити 
прогули, пияцтво і т.п.). Система мотивації персоналу є важливою час-
тиною системи управління персоналом. Керівник, роблячи зауважен-
ня підлеглим, висловлюючись схвально на їхню адресу, розподіляючи 
премії, повинен пам’ятати, що в цей момент він впливає на майбутній 
результат.

Метод впровадження гнучкого робочого часу і гнучкого робочого 
місця дає можливість для самореалізації працівника. Гнучке робоче 
місце на додаток до змінного графіку, поділ обов’язків однієї штатної 
одиниці між двома працівниками дозволить збільшити число робочих 
місць, що має привести до зростання зайнятості населення, а також 
дасть можливість працівникам виконувати завдання вдома (це особли-
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во актуально для керівних працівників і фахівців, які змушені залиша-
тися на робочому місці допізна) або на іншому робочому місці, якщо 
обов’язки працівника вимагають постійних роз’їздів.

Поділ посад – це надання однієї посади при повному робочому дні 
двом працівникам, кожен з яких зайнятий, наприклад, щотижня по два 
з половиною робочих дня. Вони ділять заробітну плату та інші мате-
ріальні цінності, які належать працівникам, зайнятим повний робочий 
день. Цей метод дозволяє утримати цінних працівників в штаті органі-
зації, а також створити додаткові робочі місця.

Спеціальні програми стимулювання працівників організації буду-
ються на основі загальних і спеціальних принципів. До загальних від-
носяться: політика повної зайнятості, непрямий контроль, особисті 
стимули, розвиток неспеціалізованої кар’єри, підвищення ступеня різ-
номанітності роботи, особисту участь працівника в прийнятті рішень, 
додаткові пільги; до спеціальних – специфічність кадрових процедур, 
єдиний статус працівників, тривала професійна підготовка, максималь-
на відповідальність, горизонтальні зв’язки, інституціоналізація змін.

Зміна організації праці таким чином, щоб праця приносила праців-
никові можливість задоволення вищих потреб людини, таких, як само-
ствердження, зацікавленість і розвиток особистості, – один з напрямків 
вдосконалення системи мотивації персоналу. Це досягається шляхом:

−	 збільшення обсягу роботи (збільшення відповідальності, роз-
ширення кола спілкування);

−	 збагачення змісту праці, тобто розвитку таких характеристик 
трудового процесу, які дозволяють більш повно використовувати твор-
чі, новаторські і організаторські здібності людини, завдяки чому праця 
перестає бути монотонною і беззмістовною;

−	 підвищення реальної віддачі від роботи, тобто працівник і його 
керівник мають бачити, що результат праці застосовується на практиці. 
Це особливо важливо для кадрових служб, так як на практиці їх реко-
мендації і розробки часто залишаються без належної уваги.

Сучасні підприємства повинні самостійно розробляти гнучкі про-
гресивні системи управління, що активізують діяльність працівника, 
наприклад:

−	 створення невеликих творчих груп для вирішення виникаючих 
проблем, завдань;

−	 застосування ефективних засобів контролю за діяльністю пер-
соналу;

−	 періодична зміна характеру роботи;
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−	 розширення сфери діяльності з метою виключення монотон-
ності праці.

Методи управління, що застосовуються на підприємствах, можуть 
змінити якість товарів та послуг, поліпшити, або навпаки, погіршити їх. 
Організація може стати конкурентоспроможною, а може, навпаки, втра-
тити свої переваги на ринку. Все це залежить від навичок і вміння мене-
джера застосовувати оптимальні, актуальні до певної ситуації методи, 
а також обирати найкращий стиль керівництва трудовим колективом.

Отже, ці підходи визначають нові вимоги до підготовки управлін-
ських кадрів, до формування системи методів управління кадрами.

Висновки та пропозиції. Одним з головних завдань сучасної систе-
ми управління є створення найбільш сприятливих умов для реалізації 
можливостей керованої системи, які з’являються завдяки використан-
ню різних методів управлінського впливу, які розширюють права і від-
повідальність різних суб’єктів самоврядування.

Розглянувши основні методи управління, приходимо до висновку, 
що в управлінні організацією доцільно поєднувати різні методи управ-
ління. Прийнявши за основу економічні методи управління, можна до-
могтися матеріальної зацікавленості людей в якісній роботі, що грає 
колосальну роль в сучасних умовах. Але будь-якою системою треба 
управляти, тому на підприємстві не обійтися без адміністративного 
втручання, що і обґрунтовує необхідність використання при управ-
лінні адміністративних методів. У той же час в управлінні величезну 
роль грають взаємини в колективі, важливо створити приємну робочу 
атмосферу, забезпечити всі умови для якісної роботи. А для цього, в 
свою чергу, широко використовуються соціально-психологічні мето-
ди управління підприємством. Тому, для найбільш ефективної роботи 
підприємства адміністративні та соціально-психологічні методи вико-
ристовуються як додаток до основних використовуваних – економічних 
методів.

Підводячи підсумок, можна сказати про те, що в цілому методи 
управління займають провідне місце в управлінні підприємством, ви-
ступаючи як би фундаментом управлінського впливу. Всі методи управ-
ління взаємопов’язані і мають використовуватися в комплексі.
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СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА

В статье рассматриваются современные методы менеджмента, раскрыва-
ются их содержание, структура и эффективность. Исследуются основные виды ме-
тодов, такие как экономические, административные, социально-психологические, 
и предоставляется их сравнительная характеристика. Выявляются основные про-
блемы определения эффективности методов менеджмента. Изучается зарубежный 
опыт применения методов управления. Предлагаются основные пути совершен-
ствования методов управления.
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Summary
The article deals with the modern methods of management, their content, struc-

ture and efficiency. The main types of methods, such as economic, administrative, so-
cio-psychological, are investigated, and their comparative characteristics are given. The 
main problems of determining the effectiveness of management methods are revealed. 
The foreign experience in the implementation of management methods is being studied. 
The main ways of improving management methods are proposed.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ

У статті розглядається комплексний методичний підхід до формування 
кадрової стратегії на підприємствах банківської сфери. Проаналізовано методику 
та загальні аспекти розробки та впровадження кадрової стратегії у банках, а 
також особливості реалізації стратегії управління персоналом у банківській сфері. 
В якості прикладів для демонстрації розвитку кадрової стратегії у банках на 
сучасному етапі проаналізовано декілька організацій та проілюстровано загальні 
тенденції, які притаманні для даного сегменту.

Ключові слова: кадрова стратегія, управління персоналом, банківська 
сфера, персонал.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Кадрова стратегія 
є сукупністю специфічних методів та прийомів, які дають змогу 
ефективно здійснювати управління персоналом в організації. Важливо 
зазначити, що не існує універсальних правил та алгоритмів, які однаково 
підходили б різним підприємствам, тому управління персоналом 
банку на сучасному етапі виступає у вигляді певної загальної системи 
рекомендацій.  Від того, наскільки якісно та ефективно організовано 
управління персоналом у банку залежить результативність роботи 
усієї фінансової установи в цілому. Саме тому особливу увагу треба 
приділяти формуванню кадрової стратегії. Правильна, своєчасно 
та чітко сформульована стратегія у сфері управління кадрами 
дозволить банку забезпечити себе однією з найважливіших складових 
конкурентоспроможності організацій на сучасному етапі розвитку 
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економіки – компетентним, адаптивним персоналом, який слід 
розглядати як довгострокову інвестицію в успіх підприємства на всіх 
етапах його життєвого циклу.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика 
формування та реалізації кадрової стратегії підприємства та банку 
зокрема, викладена в працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, 
як: М. Армстронг, О. А. Кириченко, О. В. Дубовик та інші, проте, дане 
питання слід також розглянути з точки зору персоналу банку, адже 
успішна діяльність банківської установи залежить від високого рівня 
підготовки її співробітників, їх уміння працювати з клієнтами та безпо-
середньої зацікавленості у позитивному результаті своєї роботи. Тому 
професійний рівень персоналу, його компетентність та вмотивованість 
є визначальними при оцінці перспектив розвитку банку.

Особливостям кадрової стратегії сучасної банківської установи на 
нинішній день присвячено багато наукових досліджень, серед яких 
на особливу увагу заслуговують праці Л. К. Семів, Р. А. Семіва, Т. Н. 
Лобанової, Т. В. Мазило та інших. Незважаючи на те, що більшість 
проблемних аспектів, у рамках окресленої тематики, вивчені до-
сить ґрунтовно і різнобічно, усе ж, на нашу думку, є сенс додатково 
підкреслити важливість створення системи управління персоналом та 
проводити надалі дослідження сучасного стану даної проблеми задля 
пошуку певного стандартизованого алгоритму запровадження кадрової 
стратегії для банківських установ. 

Як наслідок, бачимо необхідність розробки та уведення нових 
підходів до процесів реалізації управління людськими ресурсами у 
банках, як інструменту підвищення ефективності управління.

Постановка завдання. Сучасні умови господарювання ставлять 
суворі вимоги до якості трудових ресурсів у цілому та в банківській 
сфері зокрема, що пояснюється підвищенням ролі людини з усією 
сукупністю її здібностей в економічній діяльності. Беручи до уваги 
великий вплив кадрової стратегії на успішність та конкурентоздатність 
банку у ринкових умовах господарювання, метою даної статті є 
дослідження наявних методологій, сучасних напрямків і можливих 
уніфікованих систем та стратегій управління персоналом у банках.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі 
розвитку суспільства відбуваються значні зміни загальної концепції 
управління компаніями. Трудові ресурси розглядаються як основний 
ресурс організації, який визначає успіх всієї її діяльності. Основу 
даного підходу складає те, що стратегічні переваги організації пов’язані 
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з людським капіталом, професіоналізмом і системою цінностей 
співробітників, їх ставленням до праці і мотивацією до досягнення 
поставлених цілей, творчим потенціалом і готовністю до змін в 
організації. Очевидним є те, що стійке розширення бізнесу, зростання 
прибутку неможливі без стратегічного управління трудовими ресурсами 
організації.

Банк є інтелектуальною установою, в якій люди здійснюють 
економічну функцію, в зв’язку з чим їх операції в даній сфері також 
є інтелектуальним продуктом [1]. Виявлення особливостей та 
закономірностей формування кадрової стратегії банків, її реформування 
з метою поліпшення науково-методичного забезпечення кадрової 
роботи, розробка пропозицій щодо вдосконалення форм, методів, 
змісту роботи з трудовими ресурсами є пріоритетними напрямками у 
дослідженні особливостей управління персоналом банків. 

У своєму дослідженні ми дотримувалися тієї точки зору, що основу 
кадрової політики складають залучення, закріплення і використання 
висококваліфікованих спеціаліста, створення сприятливих умов 
для реалізації професійного потенціалу в напрямку ефективного 
функціонування організації [2].

У посткризовий період для банківських установ України важливим 
завданням кадрових служб є створення ефективної системи мотивації. 
Тому на сьогодні основу концепції управління персоналом становить 
зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних 
установок, уміння їх формувати і направляти відповідно до завдань, 
що стоять перед банківською установою. Теоретичною основою 
нинішнього управління персоналом стає концепція управління 
знаннями. Поповнення арсеналу форм, методів кадрових служб 
інструментарієм концепції управління знаннями дозволяє впорядкувати 
роботу з управління персоналом через індивідуалізацію управлінських 
рішень стосовно нової категорії працівників. 

Для управління персоналом використання інструментарію управління 
знаннями – це можливість оцінити зовнішнє і внутрішнє середовище 
на основі великого обсягу інформації для якісного, конкретизованого 
впливу на всі процеси підбору, найму, розвитку, мотивації, оцінювання 
персоналу. При цьому широко використовується думка провідних 
експертів, їхні рекомендації, порівнюються різні джерела інформації, 
ураховується досвід розвитку виробничої структури і нагромаджених 
у ній знань. Усе це дає можливість обрати оптимальне рішення щодо 
аспектів управління персоналом [5]. 
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Оскільки знання характеризують як невичерпний трудовий ресурс, 
здатний постійно зростати від його використання, то до головних 
стратегій діяльності банківської установи слід віднести не тільки 
стратегію управління персоналом, а й стратегію безперервного навчання 
персоналу. Від ефективності впровадження цих стратегій залежать 
результати діяльності банківської установи, її конкурентоспроможність 
і динамічність розвитку [6]. В умовах становлення елементів економіки 
знань основні завдання управління персоналом концентруються на 
проблемах розвитку співробітників, які мають володіти високим 
рівнем знань, що дозволить їм правильно оцінювати ситуацію, мати 
концептуальне мислення (мислити глобально, приймати рішення 
локально). 

Добір спеціалістів здійснюється банками на конкурсній основі, при 
цьому часто перевага надається тим кандидатам, яких рекомендують 
досвідчені працівники. Тому характерним явищем для сучасних 
банківських установ є «працевлаштування за знайомством», що 
пояснюється прагненням банків скоротити ризики при залученні 
нових працівників на відповідальні посади. Сучасні банки, як правило, 
формують свій колектив як із досвідчених працівників, що мають 
спеціальну освіту, так і з випускників та студентів вищих навчальних 
закладів. Це пов’язано з прагненням банків скоротити витрати за рахунок 
перебудови внутрішніх процесів у бік деталізації, наслідком чого є 
скорочення посад, які потребують високої кваліфікації, і розширення 
посад, які досвіду роботи не потребують. Відповідно, виникає висока 
диференціація доходів банківських працівників. Із самого початку 
діяльності банку важливим елементом його стійкості є створення умов 
для формування команди з єдиною корпоративною культурою [7]. Для 
цього банківській установі необхідно сформувати ефективну кадрову 
стратегію, для чого слід урахувати певні чинники, такі як розмір банку, 
репутація на ринку банківських послуг, структура клієнтської бази (які 
категорії економічних суб’єктів користуються послугами саме цього 
банку) тощо. 

До основних складових ефективної кадрової стратегії сучасного 
банку можна віднести: 

−	 розвиток корпоративної культури банку, її розуміння і прийняття 
на всіх рівнях організації; 

−	 безперервне підвищення кваліфікації персоналу до рівня 
світових стандартів шляхом використання сучасних форм і методів 
навчання; 
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−	 забезпечення структурних підрозділів банку найбільш 
підготовленим, висококваліфікованим персоналом; 

−	 досягнення оптимальної чисельності і структури трудових 
ресурсів; забезпечення соціальної захищеності співробітників; 

−	 підвищення рівня добробуту співробітників;
−	 забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в 

колективах підрозділів банку; 
−	 підвищення продуктивності праці персоналу; 
−	 раціональне поєднання матеріальних і нематеріальних факторів 

стимулювання праці; 
−	 збалансованість доходів персоналу і прибутку, який одержує 

банк; 
−	 безупинне вдосконалення системи оплати праці; 
−	 інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення системи 

управління персоналом; 
−	 використання сучасних методів в управлінні персоналом [7]. 
Інтенсифікація праці банківських працівників, масове освоєння нових 

продуктів і технологій, розширення повноважень і відповідальності 
фахівців і керівників середньої ланки веде до кардинальної зміни 
вимог до сучасного банківського персоналу [4]. На нинішній день 
практика показує, що рішення клієнта про вибір того чи іншого бан-
ку у своїй економічній діяльності значною мірою залежить від того, 
з якими працівниками йому доведеться вести справи. При цьому 
вимоги ставляться не лише до професійних навичок працівників, а й 
до їхніх особистісних якостей (охайність зовнішнього вигляду, загальна 
ерудиція, ввічливість тощо). 

Отже, сьогодні в банку повинні працювати люди, що володіють 
не тільки глибокими фінансовими знаннями, а й комунікативними та 
комерційними здібностями, здатними вміло презентувати банківські 
продукти, позитивно спілкуватися з клієнтами, а головне – здатними та 
готовими постійно розвиватися і поширювати свою компетенцію. Усе 
це є вимогами постановки нових цілей і пріоритетів системи управління 
персоналом [4]. 

В Україні внаслідок світової фінансової кризи розвиваються певні 
негативні тенденції у сфері управління персоналом банку: 

– прагнення до найбільш простих і швидких способів зростання 
доходів акціонерів (що стало головною метою діяльності багатьох 
банківських організацій) за рахунок зменшення витрат на персонал, і 
перш за все скорочення чисельності працівників; 
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– відсутність належного кадрового аудиту, в результаті чого 
скорочення штатів має механічний характер без урахування обраної 
стратегії розвитку організації, а іноді й з порушенням чинного трудового 
законодавства; 

– масштабне безробіття в банківської галузі, причому як серед моло-
дих спеціалістів, котрі в принципі не можуть отримати жодної посади в 
банківської галузі, так і серед досвідчених фахівців; 

– погіршення умов працюючого персоналу банків (це, насампе-
ред, виражається у значному реальному зниженні розміру посадових 
окладів і призупиненні заохочувальних виплат); 

– слабкі або відсутні технології перевірки на лояльність персоналу; 
– неефективне використання сучасних методів управління персо-

налом [3].
Відокремлюють два типи неефективних управлінців. До першого 

відносять керівників старшої вікової категорії, підхід до управління 
персоналом яких практично не змінився з радянських часів. До другого 
– менеджерів нового покоління, які вже освоїли західні технології 
менеджменту персоналу, але використовують їх у вітчизняних банках, 
не адаптуючи до економічних реалій сьогодення в Україні. 

Висновки та пропозиції. В результаті проведеного дослідження ми 
прийшли до наступних основних висновків:

1) За останні десятиліття відбулися важливі зміни в економіці в ціло-
му і банківській сфері зокрема, пов›язані з розвитком індустріального 
суспільства і глобалізацією соціально-економічних відносин. Ці зміни 
ставлять перед банками цілий ряд нових завдань у сфері управління 
персоналом.
−	 турбулентність зовнішнього середовища, що виражається в 

нестабільності і невизначеності фінансових ринків, виникає 
нагальна потреба стратегічного підходу до бізнесу в цілому, і 
управління персоналом зокрема, спрямованого на створення 
«широкої та стійкої основи для розвитку організації». Його суть по-
лягає в тому, щоб вибудувати позицію досить сильну і потенційно 
гнучку для того, щоб організація досягла поставлених цілей всупе-
реч всім непередбачених втручань зовнішніх сил.

−	 стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій банківського 
бізнесу (пов’язаних з автоматизацією праці банківських службовців, 
глобалізацією фінансових операцій, Інтернет-банкінгом та іншим) 
зумовлює інноваційний характер бізнесу та збільшення витрат на їх 
розробку, впровадження та навчання персоналу.



129

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 2 (33) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 2 (33)    ISSN 2413-9998

−	 глобалізація банківської діяльності виражається в уніфікації правил, 
що регламентують внутрішні і зовнішні економічні операції, 
стандартизації фінансової звітності та банківського нагляду. З 
іншого боку, в транснаціональних фінансових структурах, що 
діють по всьому світу, все гострішою стає проблема міжкультурних 
взаємодій. Управління персоналом в цьому випадку має 
реалізовуватись з огляду на національні та регіональні особливості 
тих територій, на яких розташовані філіали банку.

Концентрація банківського капіталу в національному і міжнародному 
масштабах породжує специфічні проблеми, пов›язані з консолідацією 
персоналу в ході злиття і поглинань, а також подальшим управлінням 
численним колективом в рамках великих банківських структур.

Диверсифікація банківської діяльності призводить до формування 
фінансових конгломератів – своєрідних «фінансових супермаркетів», 
що займаються наданням різноманітних послуг (класичне банківське 
посередництво, операції з цінними паперами та страхування), що змінює 
характер і зміст праці банківських працівників. Функція клерка змінюється 
функцією продавця-консультанта, що вимагає більшої компетенції, 
комунікабельності, знань психології і маркетингу. в умовах зростаючої 
складності та взаємозалежності фінансових ринків, управління ризиками 
є однією з найбільш складних завдань, що вимагає високої професійної 
підготовки за участю вищого керівництва банку й команди фахівців. все 
більшого поширення набуває практика аутсорсингу або оффшорінга, 
тобто переміщення окремих операцій в країну з істотно нижчою вартістю 
праці, що дозволяє знижувати операційні витрати.

2) Міжнародна практика переконливо свідчить про те, що економіч-
на функція банку у все більшій мірі починає обумовлюватися функцією 
соціальної (накопиченням «людського капіталу», задоволеністю персо-
налу характером, умовами, оплатою праці, спільністю корпоративних 
інтересів і тому подібне) . У зв›язку з цим підвищується роль управлін-
ня персоналом в загальній системі банківського менеджменту.

3) Банківські службовці завжди представляли собою особливу про-
фесійну групу, а управління персоналом банку має свої особливості:

−	 праця банківського службовця носить розумовий, а не фізичний 
характер;

−	 банківська діяльність пов’язана з наданням послуг і тісним 
контактом з їх споживачами. 

−	 працівник банку постійно має справу з «живими» грошима або 
фінансовими потоками;
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−	 велике значення мають не тільки професійні, а й особисті якості 
працівників (лояльність, порядність, акуратність, увагу до клієнтів, 
зовнішній вигляд та інше), а також етичні аспекти їх діяльності.

4) Найважливішою стратегічним завданням банку є розвиток люд-
ських ресурсів, а головна роль належить освіті, характерними рисами 
якої на сучасному етапі є:
−	 безперервність в рамках концепцій «навчання протягом усього 

життя» і «організації, що навчається»; 
−	 впровадження внутрішньобанківських освітніх програм поряд з 

традиційними на стороні (у вузах, освітніх центрах);
−	 нові неформальні освітні методики, з упором на груповий досвід в 

ході практичної діяльності, зокрема – «навчання дією»;
−	 розширення спектра прищеплений навичок і знань, що включають 

елементи психології, маркетингу, ділових відносин, етики та інше;
−	 увагу до підготовки керівного резерву та розвитку лідерських 

якостей персоналу.
5) У банківській сфері використовуються форми організації трудового 

процесу в рамках «нової філософії управління», зосередженої не тільки 
на розвитку матеріально-технічних компонентів банківської діяльності, 
але й на організаційні зміни, що дозволяють краще використовувати 
потенціал сучасного працівника:
−	 перехід від авторитарного до партисипативного стилю керівництва, 

заснованого на підвищенні участі персоналу в справах банку;
−	 децентралізація управління, пов’язана з делегуванням прав і 

відповідальності на низові рівні організації, що виражається в 
широкому використанні командного методу роботи; 

−	 культивування підприємницького духу в рамках банку, стимулювання 
творчої активності працівників.

6) Самостійної сферою управління персоналом, що має важливе зна-
чення, є управління корпоративною культурою, методи якого включають:
−	 етичний кодекс банку, який представляє собою звід правил, 

що регулюють відносини всередині банку, а також відносини з 
клієнтами, діловими партнерами, державою та суспільством;

−	 публічні й внутрішньобанківську видання (інтернет-сайти, журна-
ли, газети, маніфести, соціальні звіти та інше);

−	 організацію корпоративних свят і подій;
−	 програми з тімбілдингу та етичного виховання співробітників.

7) Особливими інструментами соціального менеджменту в банків-
ській сфері є:
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−	 соціальний аудит – метод ревізії і аналізу соціального середовища 
підприємства з метою виявлення негативних факторів й вироблення 
пропозицій щодо зниження їх впливу.

−	 соціальна звітність – публічний інструмент інформування 
акціонерів, співробітників, партнерів, клієнтів і всього суспільства 
про те, як і як компанія реалізує цілі, закладені в стратегічних планах 
розвитку, щодо економічної стійкості та соціального благополуччя.
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FEATURES OF FORMING HR-STRATEGY IN BANKING 
INSTITUTIONS AT THE MODERN STAGE

Summary
HR strategy is a set of specific methods and techniques that allow managers to man-

age human resources in an organization effectively. It is important to note that there are no 
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universal rules and procedures that are equally suitable for different enterprises, so hr-man-
agement of the bank at the present stage acts as a certain system of general recommendations. 

The effectiveness of the entire financial institution’s activity depends on how well 
and efficiently hr-management and especially hr-strategy were organized in the bank. That 
is why special attention should be paid to the formation of a hr-strategy. Regularly and 
clearly formulated strategy of human resources management will enable the bank to pro-
vide itself with one of the most important components of the organizations’ competitive-
ness at the present stage – a competent, adaptive staff, which should be considered as a 
long-term investment in the company’s success the at all stages of its life cycle.

The individual specificity of the bank’s staffing strategy is determined by the fol-
lowing factors: (1) mission of the bank; (2) social values   of the leadership in the bank; (3) 
level of the regional labor market’s development; (4) current opportunities for financing 
this direction; (5) bank’s image at the market; (6) effectiveness of the hr-service as a me-
thodical center in the context of the staff direction.

The main objectives of the bank’s hr-strategy are (1) a prompt and full satisfac-
tion of the needs in labor resources of the required level of qualification and specialization; 
(2) creation of organizational, psychological, economic conditions for disclosing the labor 
potential of the bank’s employees; (3) formation of “corporate spirit” relations in the work 
collective as prerequisites for responsibility and loyalty of all employees’ categories.

Thus, the focus of hr-strategy lies with the specific intentions of the organiza-
tion regarding the implementation of the necessary actions and changes. The range of this 
strategy issues includes providing the organization with the necessary personnel, training, 
motivation, reward system, flexibility, teamwork and stable labor relations.

Key words: hr-strategy, human resource management, banking, staff.
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РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 
В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

У статті проводиться дослідження впливу діяльності транснаціональних 
корпорацій на економічний і соціальний розвиток країни, в якому ТНК 
розміщуються. Визначено поняття транснаціоналізації економіки, виявлені осно-
вні напрямки, в яких ТНК впливають на ситуацію в державі на основі актуальних 
статистичних даних. Показані тенденції в змінах обсягів прямих іноземних інвес-
тицій в економіку України і приведена інформація з приводу стану корупційної 
складової.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інновація, транснаціональна 
корпорація (ТНК), концентрація інвестицій, транснаціоналізація економіки.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Конкуренто-
спроможність та сталий розвиток економіки нашої держави залежать 
від її здатності оперативно реагувати на цілий спектр зовнішніх та 
внутрішніх викликів, обумовлених, зокрема, зміною внутрішніх 
факторів функціонування економічних систем у світі вкупі з 
негативними проявами світової економічної кризи. Ситуація, що 
склалася на сьогодні, є об’єктивно обумовленою як наслідками 
системної економічної кризи в світі, так і численними вадами «ручного» 
управління економікою, корупційними схемами, що здійснювалися 
роками, та загрозами зовнішньої інтервенції, яка вже спричиняє 
реальну шкоду територіальній цілісності та суверенітету України. 
Зокрема, у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України зазначено, 
що українська держава «перебуває у найглибшій за всю історію своєї 
незалежності економічній, політичній і соціальній кризі». 
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Отже, з’явилась нагальна необхідність фундаментального економіко-
правового обґрунтування соціально-економічних змін, що відбуваються 
сьогодні. У таких складних умовах перед Україною постає актуальне 
завдання успішної інтеграції вітчизняної економіки у світовий 
економічний простір, але із обов’язковим забезпеченням інтересів 
національного товаровиробника. Створення такого гнучкого балансу в 
сучасних умовах домінування транснаціональних корпорацій у світі є 
великою дилемою, але створення життєздатних механізмів правового 
регулювання відповідних соціально-економічних відносин стане 
запорукою забезпечення національної економічної безпеки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на переважну 
роль ТНК в інноваційному розвитку світової економіки та необхідності 
створення дієвої нормативно-правової бази в умовах глобалізаційних 
соціально-економічних процесів, цьому питанню останнім часом 
приділяється чимало уваги з боку як іноземних, так і вітчизняних 
фахівців у галузі права та економіки. Зокрема, науково-теоретичне 
підґрунтя дослідження становлять роботи таких науковців, як: 
Ю. Є. Атаманова, О. М. Вінник, О. А. Городовий, В. А. Денисюк, 
Д. В. Задихайло, Ю. М. Капіца, Н. Д. Кондратьєв, В. М. Крижна, 
Б.  І.  Мінц, Н. М. Мироненко, О. П. Орлюк, І. Є. Погребняк, С. Ф. Ревуць-
кий, О. Д. Святоцький, І. В. Спасибо-Фатєєва, Е. Я. Волинець-Руссет, 
В. М. Гайворонський, В. А. Дозорцев, О. М. Давидюк, П. П. Крайнєв, 
В. К. Мамутов, Д. Деніелс, а також праці інших вітчизняних та інозем-
них фахівців.

Постановка завдання. Проаналізувати місце та роль транснаці-
ональних корпорацій у розвитку інноваційної діяльності України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес появи 
транснаціональних корпорацій на ринку певних країн і вихід національних 
компаній на міжнародні ринки називається «транснаціоналізація 
економіки». Це явище сприяє глобалізації економіки країни та інтеграції 
її в світову економіку. Основний спосіб підвищення транснаціоналізації 
економіки різних країн, тобто підвищення кількості ТНК і збільшення 
їх впливу на економіку країни, – є прямі закордонні інвестиції (ПЗІ).

В умовах сучасного розвитку світового ринку і економіки в цілому, 
першочергового значення набуває науково-технічний прогрес і 
інтелектуалізація основних факторів виробництва. У прирості ВВП 
розвинених країн на частку інновацій, реалізованих в технологічній 
сфері, сфері освіти персоналу, організації виробництва та ін. припадає 
близько 80-95 %. На сучасній стадії економічного розвитку інноваційна 
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діяльність є життєво важливою для економічного зростання і розвитку. 
Основним засобом підвищення конкурентоспроможності стало впрова-
дження нових технологій, підвищення якості товарів і послуг, що, без-
сумнівно, впирається в процес впровадження інновацій в державі. Осо-
бливістю сучасного економічного зростання стало розширення іннова-
ційної діяльності на рівні кожного окремого регіону як головний спосіб 
зміцнення позицій на міжнародному ринку. 

Інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 
випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [5]. ТНК 
є найважливішими учасниками інноваційної діяльності та інноваційного 
процесу в державах. Однією з головних рис сучасних ТНК є їх масштабні 
витрати на НДДКР. Процес розробки інновації у спрощеному виді 
відображено на рис. 1.

Рис. 1. Процес розробки інновації

1. Транснаціональна корпорація генерує потік інвестицій, спрямованих 
на розробку інновацій. Ці інвестиції спрямовуються в науково-дослідний 
підрозділ. У разі, якщо цей підрозділ знаходиться за межами материнської 
країни, виникають так звані прямі закордонні інвестиції в країну, де 
знаходиться цей підрозділ.

2. Науково-дослідний підрозділ починає роботу над НДДКР. Продук-
том цього процесу є інновація, що володіє корисністю для корпорації в 
цілому, або для окремого підрозділу.

3. Дана інновація впроваджується в ті філії ТНК, в яких вона може 
бути корисною. Це може залежати як від країни розміщення філії, так 
і від сфери діяльності того чи іншого підрозділу. Підрозділ, куди була 
впроваджена інновація, починає її застосовувати.
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4. В залежності від того, наскільки відкрита інновація (це може бути 
інновація в продукті, яка не може бути прихована, або внутрішня ін-
новація, наприклад – в системі управління кадрами), вона може бути 
перейнята компаніями-конкурентами, або іншими компаніями, яким дана 
інновація може бути корисна. Важливим аспектом є перейняття інновації 
компаніями-конкурентами чи іншими компаніями на ринку. Це одна з 
факторів того, чому підіймається загальний рівень конкурентоспромож-
ності регіону, в якому розміщена філія ТНК. Треба підкреслити також, 
що успішна діяльність ТНК залежить від безперервності цього процесу 
– розробка інновацій це постійний процес, бо це прямо впливає на рівень 
конкурентоспроможності компанії. 

Рис. 2. Топ 10 ТНК за кількістю інвестицій у НДДКР, млрд. євро [3].

На сучасному етапі ТНК є основними інвесторами в багатьох галузях 
економіки більшості країн світу. Основні суми інвестицій в більшості 
країн спрямовуються на розробку інновацій, розвиток та покращення 
внутрішньої регіональної торгівлі, науково-дослідницьку сферу та 
видобувні галузі. Географічний напрямок прямих іноземних інвестицій 
робить значний внесок в процес регіоналізації сучасної світової 
економіки, формування в ній окремих регіональних структур, перш за 
все Північної Америки, Європейського Союзу та Азіатських країн.

Вчені неодноразово підкреслювали важливість інвестицій в науково-
дослідні та дослідно-конструкторські роботи ТНК, які визначають їх 
рівень  конкурентоспроможності на ринку в майбутньому. У Доповіді 
про світові інвестиції, в 2005 році експертами UNCTAD був зроблений 
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висновок, що ТНК роблять значний внесок в процес інтернаціоналізації 
досліджень і інновацій, все більше розміщуючи науково-дослідні 
підрозділи за межами країн базування, зокрема, в країнах, які 
розвиваються, створюючи таким чином ПЗІ до цих країн [3]. 

Розглянемо розподіл світових іноземних інвестицій країнами-
реципієнтам цих інвестицій на рис. 3.

Рис. 3. Топ 20 країн-реципієнтів за розміром ПЗІ у 2015 році [3].

ТНК є основним світовим суб’єктом процесу творення світового 
потоку інвестицій в інновації. Глобальний потік інвестицій в науково-
дослідницьку на дослідно-конструкторську  роботу, що створюється 
переважно транснаціональними корпораціями, концентрується за рівнем 
доходу в кожному напрямку діяльності. Зазвичай виділяють три основні 
рівні, за якими трапляється процес концентрації прямих закордонних 
інвестицій в інновації, що здійснюються корпораціями: географічний 
(по країнах), галузевої (по галузях) і по окремим суб›єктам інвестування. 
Статистика концентрації світового потоку інвестицій в інновації ТНК за 
країною-реципієнтом та сферою економіки представлені в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Концентрація інвестицій в інновації ТНК, % 

Концентрація

Частка в 
загальному об’ємі 

фінансування 
інновацій

Примітка

5 країн, які мають 
найбільшу частку в 

фінансуванні інвестицій 
74,3 %

США (38,6%), Японія, 
Німеччина, Китай, 

Великобританія

5 секторів з найбільшим 
фінансуванням 

інвестицій
69,5 %

Комп’ютери, 
фармацевтика, автомобілі, 

електроніка, програмне 
забезпечення

Джерело: [3].

Аналізуючи дані таблиці 1 можна зробити висновок що основна 
частина (74,3 %) глобального потоку інвестицій припадає на три регіони: 
Північну Америку, Європу і Південно-Східну Азію. Між цими регіонами 
сконцентровано понад 70 % світового об’єму інвестицій в НДДКР, що 
дає змогу зробити висновок про поліцентричність світової економіки та 
на рівні інвестицій в розвиток та розробку інновацій.

В умовах сучасних ринкових відносин інновації є необхідною умовою 
для постійного та конкурентоспроможного розвитку виробництва, 
підвищення якості продукції та ефективності його виробництва, появи 
нових чи покращення старих товарів і послуг. Інновації також є засобом, 
який компанії використовують для того, щоб ефективно, а головне – 
гнучко адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі та не втрачати 
конкурентоспроможності в порівнянні із конкурентами. . 

Про особливості взаємодії України з транснаціональними корпораціями 
можна судити виходячи з динаміки руху прямих іноземних інвестицій 
до України, які є основним показником внеску ТНК в інноваційний 
розвиток країни. Географічна належність і динаміка ПЗІ, що інвестують 
в економіку України закордонні інвестори, дає змогу зробити висновок 
щодо орієнтації більшості інвесторів не на довгостроковий ефект, а на 
отримання швидкого прибутку, на схильність до фінансових зловживань 
за допомогою особливостей податкової системи.
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Рис. 4. Рух інвестицій в Україні за 2008 – 2015 рр, млн. доларів [3].

В умовах сучасної ринкової економіки одним з основних факторів 
економічного забезпечення стабільної динаміки інноваційної діяльності є 
достатня кількість фінансових ресурсів. Завдяки цьому корпорації мають 
змогу зберігати наукові бази, розвивати кадровий потенціал, розробляти й 
освоювати наукоємну конкурентоспроможну продукцію у різних галузях 
економіки. Слід зазначити, основні джерела, з яких фінансувалися 
НДДКР в Україні протягом 2000-2007 років майже не змінювалися. Го-
ловним фактором підтримки інноваційної діяльності залишалися власні 
кошти підприємств без допомоги на рівні законодавства. Саме тому роз-
виток механізму інвестування в підприємствах почалося порівняно не-
давно і зараз знаходиться на недостатньому для відповідності іншим кра-
їнам рівню.

Покращення українського інвестиційного клімату та вжиття 
заходів щодо підняття його привабливості для закордонних інвесторів 
- першочергове завдання для підвищення конкурентоспроможності 
економіки України в цілому.

Доцільним є державна політика, що спрямована на використання 
переваг, що несе із собою транснаціоналізація економіки України. Але 
важливим залишається захист національного виробництва в деяких 
галузях і створення всіх передумов виходу українських компаній на 
міжнародні ринки. Найважливішою складовою цієї політики повинні 
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Покращення українського інвестиційного клімату та вжиття заходів щодо 
підняття його привабливості для закордонних інвесторів - першочергове завдання 
для підвищення конкурентоспроможності економіки України в цілому. 

Доцільним є державна політика, що спрямована на використання переваг, 
що несе із собою транснаціоналізація економіки України. Але важливим 
залишається захист національного виробництва в деяких галузях і створення всіх 
передумов виходу українських компаній на міжнародні ринки. Найважливішою 
складовою цієї політики повинні бути конкретні прямі та опосередковані 
економічні інструменти впливу на впровадження ефективної національної моделі 
транснаціонального розвитку економіки в цілому. Треба проаналізувати всі 
можливі шляхи об’єднання транс націоналізації економіка разом із захистом 
українського виробника. Цього зовнішньоекономічного балансу в сфері прямих 
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бути конкретні прямі та опосередковані економічні інструменти впливу 
на впровадження ефективної національної моделі транснаціонального 
розвитку економіки в цілому. Треба проаналізувати всі можливі шляхи 
об’єднання транс націоналізації економіка разом із захистом українського 
виробника. Цього зовнішньоекономічного балансу в сфері прямих 
закордонних інвестицій може бути досягнуто завдяки практиці обмежень 
на діяльність закордонних ТНК, яка може включати в себе:

Певні ринки (наприклад, обмеження щодо доступу на ринки 
телекомунікацій, енергетики, авіаційних і морських перевезень і деякі інші);

Здійснення певних дій, наприклад, введення «вхідного» контролю 
інвестицій, обмежень на вивезення капіталу з країни і т.д. [5].

Іншою важливою причиною, що не дає підвищити привабливість 
України для інвестора є рівень корупції. Згідно з дослідженням 2016 року, 
Україна посідає 142 місце в рейтингу країн за рівнем корупції (табл. 2).

Крім того, на рівень ПЗІ впливають багато чинників, серед яких:
−	 Прозорість податкової системи
−	 Рівень захисту інтелектуального майна
−	 Становище та порядок функціонування біржі та ін.

Таблиця 2 
Рейтинг країн за рівнем корупції 

Позиція в рейтингу Назва країни Оцінка
136 Іран 27
136 Киргизія 27
136 Ліван 27
136 Нігерія 27
136 Росія 27
142 Коморські острови 26
142 Уганда 26
142 Україна 26
145 Бангладеш 25
145 Гвінея 25
145 Кенія 25
145 Лаос 25
145 Папуа Нова Гвінея 25

Джерело: [5].
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Окремо слід визначити не стільки потребу в новому законодавстві, 
скільки в контролі за його виконанням. Державне регулювання 
інноваційної діяльності, відповідно до статті 6 Закону повинні слідувати 
після згаданих керівних принципів:

1) Виявлення та підтримка пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності;

2) Розробка і здійснення національних, промислових, регіональних і 
місцевих інноваційних програм;

3) Створення нормативно-правової бази та економічних механізмів 
для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;

4) Захист прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності;
5) Фінансова підтримка для реалізації інноваційних проектів;
6) Стимулювання комерційних банків та інших фінансових установ, 

які надають в реалізації інноваційних проектів;
7) Встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної 

діяльності; підтримки функціонування і розвитку сучасної 
інноваційної інфраструктури [1].

Виконання чинного законодавства вже приведе до припливу 
закордонних інвестицій, бо сприятиме підвищенню рівня довіри 
закордонного інвестора.

Всі ці чинники впливають на привабливість економічної, політичної та 
правової сфер для закордонного інвестора, для якого рівень ризику завжди 
повинен співвідноситися із рівнем доходу на інвестований капітал. Для 
підвищення кількості інвестицій до України повинні бути проведеними 
заходи щодо підвищення міжнародної довіри  до економічної, 
політичної та правової системи в країні. Ефективна національна модель 
транснаціоналізації економіки передбачає досягнення взаємної вигоди 
від співпраці ТНК та держави. Тільки в такому випадку транснаціональна 
корпорація буде розвивати інноваційний рівень на ринку цієї держави.

Висновки  та пропозиції. В умовах сучасної економіки рушійною 
силою динаміки інноваційного процесу є транснаціональні корпорації, 
які продовжують збільшувати інвестиційні потоки в інноваційний 
розвиток і процес дослідження. Статистичні дані, розглянуті в роботі, 
свідчать про те, що основні процеси глобалізації та інтернаціоналізації 
НДДКР відбуваються в основному між економічними гігантами – США, 
Західною Європою та Азією, в яких зосереджені основні іноземні науко-
во-дослідні та дослідно-конструкторські підрозділи транснаціональних 
корпорацій. Аналізуючи стан України можна зробити висновок, що 
жодний науково-дослідний підрозділ ТНК тут не створено, що зна-
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чно зменшую потенційний потік ПЗІ до України. Діяльність ТНК 
щодо створення науково-дослідних підрозділів на території України 
обмежується багатьма чинниками, основними з яких є: низький рівень 
законодавства в області захисту інтелектуальної власності, відсутність 
вичерпного законодавства,  яке б регулювало  діяльність таких підрозділів 
ТНК. Шлях України до інтернаціоналізації економіки має розглядатися 
не тільки в технократичному плані, а й як суспільно-політичний та 
соціально-економічний процес. В умовах нестабільною економічної 
та політичної ситуації в країні спостерігається спад в надходженні 
закордонних інвестицій в українську економіку, тому на сьогоднішній 
день для підвищення динаміки економічного розвитку України особливо 
важливо постійно створювати та використовувати можливості збільшення 
інвестиційної привабливості та підвищення рівня  ПЗІ, в першу чергу в 
інноваційну сферу економіки.
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В статье проводится исследование влияния деятельности транснаци-
ональных корпораций на экономическое и социальное развитие страны, в которых 
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Summary
The article suggests a study of the impact of the activities of transnational corpo-

rations on the economic and social development of the country in which it is located. The 
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concept of transnationalization of the economy is defined and the main directions in which 
TNCs influence the situation in the state on the basis of actual statistical data are revealed. 
Trends in changes in the volume of foreign direct investment in the Ukrainian economy are 
shown and information is provided on the state of the corruption component.

Keywords: foreign direct investment, innovation, transnational corporation, in-
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ НАУКИ 
УПРАВЛЕНИЯ И САМОМЕНЕДЖМЕНТА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В статье рассмотрены проблемы ответственности и социальной ответ-
ственности на современном этапе (в условиях формирования гражданского обще-
ства и становления Украины как правового государства), а также приведены прак-
тические советы по самосовершенствованию и развитию в данном направлении.

Ключевые слова: ответственность, социальная ответственность, корпо-
ративная социальная ответственность (КСО), управление, самоменеджмент, ме-
неджмент самосовершенствование, карьера. 

Постановка проблемы в общем виде. Ускоренное развитие чело-
веческой цивилизации непосредственно включает в себя развитие всех 
типов человеческих взаимоотношений. На современном этапе возникает 
объективная необходимость изучения вопроса ответственности, а также 
социальной ответственности, в частности, в рамках науки управления.

В условиях формирования и становления правового государства и 
гражданского общества сложилась следующая ситуация: с одной сто-
роны происходит значительное расширение свободы и независимости 
личности, а с другой наблюдается стремление личности возложить на 
себя ответственность только за собственные действия, переложив от-
ветственность за происходящие изменения в обществе на определен-
ных его представителей. Таким образом, имеет место значительное су-
жение понятия «ответственность» – в большей мере оно воспринимает-
ся лишь как ответственность за последствия действий, противоречащих 
общепринятым правилам и нормам поведения в обществе, утрачивая 
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своё социальное назначение. Но ответственность является не только 
ограничивающим фактором поведения человека, но и образующим 
компонентом во всех сферах его деятельности [1].

По определению ответственность – это отношение зависимости че-
ловека от чего-либо, воспринимаемого им в качестве определяющего 
основания для принятия решений и совершения действий. Прямая вза-
имосвязь между ответственностью и принятием решений (в том чис-
ле управленческих) дает право утверждать, что данная тема является 
также актуальной для рассмотрения ее в рамках науки управления и 
самоменеджмента. 

Исходя из вышесказанного, актуальность настоящего исследования 
обусловлена:

1) современными тенденциями развития правового государства и 
гражданского общества, необходимостью активизации социальной от-
ветственности у каждого отдельно взятого индивидуума во всех сферах 
жизнедеятельности человека;

2) непосредственной связью и влиянием на принятие решений, что 
является неотъемлемой частью управленческой деятельности;

3) трансформацией системы ценностей, где социальная ответствен-
ность является основополагающим фактором в системе ценностей и 
ценностных ориентиров, а также регулятором общественных отноше-
ний украинского общества;

4) поверхностным восприятием понятия «ответственность» как фак-
тора, ограничивающего поведения индивида.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос ответ-
ственности и социальной ответственности на современном этапе в 
Украине рассматривали такие исследователи: О. Е. Пазина, М. А. Са-
прыкина, О. Ляшенко, М. А. Саенсус, Г. А. Мисько, А. Г. Зинченко, 
Н.  В. Орлова, А. В. Жмай.

Несмотря на огромное количество работ на данную тему, начиная с 
античных времен и по сегодняшний день, так и не выделены практиче-
ские советы по самосовершенствованию в вопросах ответственности, в 
частности, социальной ответственности, как одних из принципиальных 
составляющих построения успешной карьеры современного менеджера.

Постановка задания. Целью статьи является определение конкрет-
ных практических советов по развитию в направлении ответственности 
и социальной ответственности.

Изложение основного материала. В истории философии идея от-
ветственности развивалась в тесной связи с темами свободы (свободы 
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воли, принятия решения, свободы действия). Понимание ответственно-
сти зачастую зависело от понимание самой свободы.  Таким образом, 
свобода являлась одним из условий ответственности, а ответствен-
ность – одно из проявлений свободы, в частности как автономия: чело-
век вправе принимать решения и совершать действия согласно своим 
мнениям и предпочтениям, но он должен отвечать за их последствия и 
не может перекладывать вину за негативные результаты своих решений 
и действий на других.

Различные аспекты ответственности рассматривались еще филосо-
фами древнего мира. Например, древнекитайский мыслитель Конфу-
ций, анализируя взаимоотношения общества и личности, рассматривал 
это понятие как исходное, способствующее установлению порядка. 
Античные философы Платон и Аристотель связывали понятие «ответ-
ственность» со свободой воли и свободой выбора, справедливо ставя 
вопрос об ответственности за поступки, совершенные в силу незнания, 
когда возможно предвидеть результаты своих действий.

К античному восприятию понятия «ответственность» близка и марк-
систская концепция «ответственности», исходящая из соотношения 
свободы и необходимости, взаимодействия личности и общества. По-
добная точка зрения отражена и в работах Томаса Гоббса, Джона Локка.

Эммануилом Кантом была предпринята попытка изучения содержа-
ния понятия ответственности на основе представления о достоинстве 
человеческой личности.

Однако некоторые представители управленческой элиты, полагающие, 
что организации должны максимизировать прибыль, подчиняясь только 
нормам законодательства, придают высокую ценность максимизации при-
были, эффективности и жесткому следованию закону. Такие менеджеры 
считают, что организация ведет себя правильно и является социально от-
ветственной, пока ее действия отвечают данной системе ценностей. 

Тем не менее, не подлежит сомнению, что прибыль важна для вы-
живания предприятий. Для любого предприятия на первом месте стоит 
выживание и только потом – проблемы общества. Если предприятие не 
способно вести дело с прибылью, вопрос о социальной ответственно-
сти становится по преимуществу академическим. Но как бы то ни было, 
организации должны вести свои дела в соответствии с общественными 
ожиданиями. Иначе говоря, социальная ответственность для предпри-
ятия означает нечто большее, чем просто благотворительная деятель-
ность. Подразумевается, что организация действует ответственно и в 
согласии с запросами и потребностями общества.
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Если под ответственностью рассматривать осознанное стремление 
выполнить свои обязательства перед обществом и самим собой, то по-
лучается, что, прежде всего, индивиду необходимо воспитать в себе 
реальную управленческую волю. Только человек, знающий и понима-
ющий настоящую цену ответственности, способен взять на себя эту 
ответственность. Гораздо проще попытаться избежать возникновения 
соответствующих обязательств, которые предполагает управленческая 
деятельность, чем нести бремя ответственности. Данная черта характе-
ра объективно накладывает на человека дополнительные беспокойства 
и обязательства. Однако в то же время ответственность способствует 
становлению успешного менеджера,  который будет характеризоваться 
высоким уровнем дисциплины, настойчивости и твердости, необходи-
мых для принятия правильных управленческих решений, обеспечива-
ющих рост и развитие организации. Именно это и является одной из 
главных задач практики самоменеджмента.

Если рассматривать вопрос ответственности глобально, опираясь на 
размышления философов на данную тему, можно сделать вывод, что 
личность, которая не способна принимать на себя ответственность, не 
может считаться в обществе самостоятельной, свободной. 

Выделяют следующие понятия:  свобода выбора, ответственность 
перед самим собой и другими людьми. Первое предполагает осущест-
вление деятельности в рамках своих внутренних установок и убеждений. 
Второе основываешься на том, чтобы уметь принимать такие решения, 
которые бы помогали развиваться и совершенствоваться собственной 
личности. И последнее понятие связано с возможностью принимать ре-
шения относительно взаимодействия с окружающими, корректировать 
свои действия. Управленческая воля, ответственность в целом, также как 
и социальная ответственность, всегда предполагают наличие здравого 
разума и умение быстро находить выход из сложных ситуаций.

Ответственность помогает развиться дисциплинированности. Тот, 
кто нацелен на достижение какого-либо результата, как правило, не от-
ступает перед трудностями, не ищет легких путей. Свобода в данном 
случае выступает своеобразным мотивирующим звеном, установкой, 
которая помогает действовать согласно заданному направлению. Чело-
век совершает необходимые шаги по своей воле, и осознает всю важ-
ность и значимость этого решения. 

Стереотип, что социальная ответственность – это прихоть крупных 
корпораций с миллионными бюджетам никак не отвечает действитель-
ности – внедрение социальной ответственности не зависит от бюджета. 
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Наоборот, корпоративная социальная ответственность – это концепция, 
которая вписана в бизнес-стратегию предприятия, она касается того, 
как компания планирует развиваться, улучшает конкурентоспособность 
и оптимизирует затраты. Малому и среднему бизнесу важно не концен-
трироваться на всех вопросах корпоративной социальной ответствен-
ности, а расставлять приоритеты и концентрировать свои усилия на тех, 
что касаются целей и заданий компании. Если говорить про украинские 
предприятия, то компания «Гринко» была основана в 2003 году с инно-
вационной идеей – разработать первую в Украине программу культуры 
поведения с отходами, которая объединяла бы их транспортировку, со-
ртировку с последующей поставкой полезных компонентов на рынок 
вторсырья и безопасную утилизацию отходов, которые не подлежат 
переработке. Работая над достижением поставленных целей, компания 
наткнулась на огромное количество препятствий: непрозрачность рын-
ков транспортировки отходов, вторсырья и смежных рынков, низкие 
тарифы на вывоз отходов, несовершенство нормативно-правовой базы, 
отсутствие культуры раздельного сбора отходов у населения [3]. 

Это отличный пример интеграции социальной ответственности в 
бизнес-стратегию компании, который подтверждает тезис о том, что во-
прос социальной ответственности зависит, прежде всего,  от реального 
желания, необходимого уровня управленческой воли, а не от экономи-
ческого положения предприятия.   Организация по уборке мусора или 
предприятие, торгующее пиццей и ставшее спонсором бейсбольной 
команды, и мелкое обрабатывающее предприятие, которое разрешает 
школьникам экскурсии для ознакомления с его работой, – все они явля-
ются социально ответственными. Таковой является и больница, направ-
ляющая своего работника в высшее учебное заведение для обсуждения 
со студентами возможностей карьеры в здравоохранении [4].

Любая ответственность предполагает наличие осознанного стремле-
ния к какой-либо деятельности, формирование мотивации и установки 
на её выполнение.

Нет необходимости доказывать, почему столь важна в жизни ответ-
ственность. Без ответственности невозможно становление современно-
го управленца, отвечающего сегодняшним запросам потребителя, если 
он считает свою деятельность хоть сколько-нибудь серьезной и соби-
рается заниматься ею длительное время.  Какие же шаги необходимо 
предпринять, чтобы воспитать в себе огромную силу воли, натрениро-
вать желание быть полезным самому себе и обществу в целом? Мы про-
анализировали и выделили следующие:
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1) Осознание твердой необходимости. Ничто не стимулирует боль-
ше, чем понимание того факта, что принимать за вас  ответственность 
никто другой не будет. Вы самостоятельно отвечаете за свою жизнь и 
можете, как растратить свой потенциал напрасно, так и достичь постав-
ленных целей, взяв на себя ответственность за свою жизнь. Когда при-
ходит четкое понимание того, что каждый отдельно взятый человек сам 
в ответе за свои поступки и отчасти за происходящие события, не воз-
никает желания перекладывать решений возникших проблемы на дру-
гих. Взрослый самостоятельный человек не станет уходить от ответ-
ственности. Обычно тот, кто осознал необходимость в чем-либо, готов 
идти до конца для достижения поставленных целей.  На данном этапе 
и происходит формирование индивидуальности, развитие личности и 
самосовершенствование.

2) Планирование деятельности. Не стоит забывать что, абсолютно 
любой вид деятельности требует к себе ответственного и дисциплини-
рованного подхода, что предполагает, в первую очередь, тщательное 
планирование. Слишком большой объем работы необходимо разбить на 
более мелкие составляющие. Делать объемный труд по частям гораздо 
легче, чем целиком. Но для этого нужен грамотный подход к процессу 
планирования.

Не менее важно четко обозначить временные рамки, в которых вы 
собираетесь работать. Если обозначенные сроки слишком короткие, 
то и трудиться ежедневно вам придется больше. Поэтому рекоменду-
ется всегда оставлять в запасе несколько дополнительных свободных 
дней. Таким образом, в случае возникновения непредвиденных обстоя-
тельств (объективная вероятность которых существует всегда) вы буде-
те спокойны. А это немаловажно, особенно когда речь идёт о срочной и 
серьезной работе.

И наконец, последнее, но не менее важное, в планировании: никог-
да не откладывайте все на последний день. Оставить самое трудное на 
последний день все равно, что поставить себя в неловкое положение, 
да еще и сделать это с намерением. Такие переживания отнимают у че-
ловека много сил и энергии, после чего понадобится время для восста-
новления от психического напряжения. Делайте все заранее, и вам не 
придется лишний раз нервничать.

Для более комплексного понимания и планирования деятельности 
рекомендуется использовать матрицу Эйзенхауэра – это один из самых 
популярных инструментов тайм-менеджмента, который используется 
множеством людей по всему миру: от обычных работников до пред-
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ставителей высшего звена управления крупных компаний. Основопо-
ложником этой матрицы является тридцать четвертый президент США 
Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, который посвятил некоторое время изучению 
проблемы оптимизации своего рабочего времени. Итогом его изыска-
ний и стала рассматриваемая нами матрица.

Смысл матрицы Эйзенхауэра заключается, главным образом, в том, 
чтобы научиться грамотно распределять все свои дела, отличать важное 
от срочного, не срочное от наименее важного, а также по максимуму 
сокращать время на занятие любыми делами, выполнение которых не 
даёт никаких существенных результатов (рис. 1).

Рис. 1. Матрица Эйзенхауэра

Матрица Эйзенхауэра представляет собой четыре квадранта, осно-
ванием которых служат две оси – это ось важности (по вертикали) и 
ось срочности (по горизонтали). В итоге получается, что каждый ква-
дрант отличается своими качественными показателями. В каждый из 
квадрантов записываются все задачи и дела, благодаря чему образуется 
предельно ясная и объективная картина того, чем следует заняться в 
первую очередь, чем – во вторую, а чем вообще заниматься не стоит. 

Квадрант A: важные и срочные дела. При идеальном планировании 
этот квадрант матрицы должен оставаться пустым, т.к. появление важ-
ных и срочных дел является показателем неорганизованности и допу-
щения завала. Эта часть графика заполняется у многих людей из-за при-
сущей им лени и неправильной расстановки приоритетов. Естественно, 
временами подобные дела могут появляться у каждого человека, но 
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если это происходит ежедневно, то самое время обратить внимание на 
самодисциплину.

Итак, появления дел в квадранте A следует избегать. А для этого не-
обходимо лишь вовремя выполнять пункты остальных квадрантов. Но 
если в первый квадрант что-то всё же и стоит вписывать, то это:

−	 дела, невыполнение которых отрицательно сказывается на до-
стижении поставленных целей;

−	 дела, невыполнение которых может стать причиной затрудне-
ний и неприятностей;

−	 дела, которые имеют отношение к здоровью.
Важно также помнить о том, что существует такое понятие как «де-

легирование». Это означает, что при появлении в вашем квадранте A 
дел, которые можно кому-либо перепоручить, этой возможностью сле-
дует непременно воспользоваться для того чтобы как можно быстрее 
урегулировать другие важные и срочные дела.

Квадрант B: важные, но не срочные дела. Второй квадрант заслужи-
вает наибольшего внимания, т.к. дела, находящиеся именно в нём, яв-
ляются наиболее приоритетными и перспективными, и именно из них 
должны состоять повседневные задачи любого человека. Замечено, что 
люди, которые занимаются преимущественно делами этого квадранта, 
достигают в жизни наибольших успехов, продвигаются по службе, име-
ют достаточно свободного времени.

Обратите внимание также и на то, что отсутствие срочности позво-
ляет подходить к решению любых задач более обдуманно и конструк-
тивно, а это в свою очередь позволяет человеку раскрывать свой по-
тенциал в полной мере, самостоятельно продумывать все нюансы своей 
деятельности и управлять временными рамками своих дел. Но здесь, 
помимо всего прочего, нужно помнить, что дела, находящиеся в ква-
дранте B, если их не выполнять своевременно, могут с лёгкостью по-
пасть в квадрант A, став ещё более важными и требующими скорейше-
го выполнения.

Опытные специалисты по тайм-менеджменту рекомендуют вклю-
чать в квадрант B все текущие дела, связанные с основной деятельно-
стью, планирование и анализ работы, учебные и спортивные занятия, 
соблюдение оптимального графика и режима питания. Т.е. всё то, из 
чего состоит наша обычная повседневность.

Квадрант C: срочные, но не важные дела. Дела, которые находятся в 
этом квадранте, по большей части являются отвлекающими и нисколь-
ко не приближающими человека к намеченным результатам. Нередко 
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они просто мешают сосредоточению на действительно важных задачах 
и снижают эффективность. Главное при работе с матрицей – не пере-
путать срочные дела из квадранта C со срочными делами из квадранта 
A. Иначе образуется неразбериха и то, что должно быть выполнено в 
первую очередь, остаётся на втором плане. Всегда помните о своих це-
лях и учитесь отличать важное от второстепенного. 

К делам квадранта C можно отнести, к примеру, навязанные кем-
либо со стороны встречи или переговоры, празднования дней рождения 
не очень близких людей, внезапно возникшие хлопоты по дому, устра-
нение не жизненно важных, но требующих внимания отвлекающих 
факторов (разбилась ваза, сломалась микроволновая печь, перегорела 
лампочка и т.п.), а также другие всевозможные дела, которые не про-
двигают вас вперёд, а только тормозят.

Квадрант D: не срочные и не важные дела. Задачи, относящиеся к 
последнему квадранту, не приносят совсем никакой пользы. Во многих 
случаях полезно не только заниматься ими в последнюю очередь, но 
и не заниматься ими вообще. Хотя знать о них непременно нужно, т.к. 
именно они являются «пожирателями времени».

Интересна и ещё одна особенность дел из данной группы: они явля-
ются очень привлекательными для многих людей – эти дела просты в вы-
полнении и доставляют удовольствие, позволяют расслабиться и прият-
но провести время. Поэтому и противостоять соблазну ими позаниматься 
бывает довольно проблематично. Но делать это непременно нужно.

В квадрант D можно записать такие дела как разговоры по телефону 
с друзьями о чём-то несущественном, ненужная переписка или время-
препровождение в соцсетях, просмотр сериалов и различных телепере-
дач, компьютерные игры и т.п. Конечно, отдыхать и как-то развлекать 
себя периодически должен каждый человек, но для этого существуют 
и более интересные и развивающие способы: чтение хороших книг, ин-
теллектуальные игры, посещение спортзалов и бассейнов, поездки на 
природу и т.п. Если же полностью избавить себя от занятия делами из 
квадранта D не удаётся или не хочется, то нужно отложить их выполне-
ние хотя бы до того момента, когда дела из квадрантов B и C будут вы-
полнены, а время, которое будет уделяться делам квадранта D, должно 
быть сведено к минимуму.

3) Прогнозирование результатов. Ответственность предполагает 
также и умение выстраивать в деятельности дальнейшую перспективу. 
Грамотный управленец, обладающий определенным уровнем дисци-
плинированности, так или иначе, предвидит определенные результаты 
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своего труда. Поэтому расчет объема деятельности на каждый день – за-
дача вполне реальная. Умение предвидеть конечный результат помога-
ет предотвратить возможные ошибки, которые могут возникнуть, если 
понадеяться на благоприятный случай.  Прогнозирование результатов 
благоприятно скажется на концентрации в ответственный момент, тре-
бующий дополнительных усилий. Принимая ответственность за все, 
что происходит, прививается  навык  анализировать свою работу и со-
вершенствоваться.

4) Не отступать поставленной от цели. Возникающие по ходу ва-
шей работы проблемы  могут вызывать многочисленные трудности. В 
этом случае необходимо как можно скорее изучить все существующие 
аспекты, чтобы предотвратить возможную ошибку. Если вы взяли на 
себя определенные обязательства, связанные с решением поставлен-
ной задачи, никогда не отступайте. В самых трудных ситуациях обра-
щайтесь за помощью, но не уходите от решения данной проблемы. От 
того, какой способ поведения вы избираете, зависит ваша дальнейшая 
карьера. Чувство победы приносит с собой и уверенность в собствен-
ных возможностях.

Выводы и предложения. В результате проведенного исследования 
мы выяснили, что ответственность, в равной степени, как и социальная 
ответственность, имеет принципиальное значение для развития лично-
сти, а также построения успешной карьеры современного управленца. 
Социальная ответственность не является роскошью, доступной только 
для крупных корпораций. Малый и средний бизнес в состоянии быть 
социально ответственными. Главное – реальное желание и управленче-
ская воля людей, принимающих решения. Нами были выделены следу-
ющие практические советы по самосовершенствованию и развитию в 
данном направлении: осознание твердой необходимости, планирование 
деятельности, прогнозирование результатов, не отступать от постав-
ленной цели. 
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RESPONSIBILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY 
PROBLEMS IN MANAGEMENT AND SELF-
MANAGEMENT AT THE MODERN STAGE

Summary
The purpose of the article is to determine specific practical self-development 

advice in order to become responsible successful manager.
As a result of our research, we found out that responsibility, as well as social 

responsibility, has fundamental importance in self-development, as well as in building 
a successful career of a modern manager. Social responsibility is not a luxury, which is 
available only for large corporations. Small and medium-sized companies are either able 
to be socially responsible. The main thing is the real desire. We have identified the fol-
lowing practical tips for self-improvement and development: the clear understanding of 
a need, planning, forecasting, to not step back from the chosen target.

Key words: responsibility, social responsibility, corporate social responsibility 
(CSR), management, self-management, self-development, career.
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єю не розглядаються, про що повідомляється авторові.
До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна те-

орія і практика управління» подається:
	 друкований примірник, підписаний авторами;
	 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі 

Microsoft Word (*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора;
	 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю;
	 на окремому аркуші –  відомості про  автора: прізвище,  ім’я, 

по-батькові повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вче-
не звання, контактні телефони, поштова адреса для направлення автор-
ського примірника збірнику, електронна адреса.

Довідка про автора
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До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 
управління» подається: 

 друкований примірник, підписаний авторами; 
 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Microsoft Word 

(*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора; 
 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю; 
 на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові повністю, 

організація, посада, адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, поштова 
адреса для направлення авторського примірника збірнику, електронна адреса. 

 
Довідка про автора 

П.І.Б.  
Місце роботи  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Контактний телефон  
E-mail  
Поштова адреса  

 
Оригінальність і плагіат 
Автори повинні подавати повністю оригінальні наукові статті, а якщо автори викори-

стовували роботи та / або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформ-
лені у вигляді цитат. 

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. 
 
Множинні, повторні та конкуруючі публікації 
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме досліджен-

ня, у більш ніж одному науковому виданні або первинній публікації. Подання статті до 
більш ніж одного наукового видання одночасно розцінюється як неетична поведінка і є не-
прийнятним. 

Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше опубліковані статті. 
У випадку, якщо автор у вторинній публікації використовує матеріали попередніх праць, ав-
тор має навести посилання на первинну статтю.  

 
Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні виправлення, скоро-

чення і відхилення статей.  
Відповідальність за точність та достовірність поданих фактів, статистичних даних, 

цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори матеріалів. Рукописи статей та електронні 
носії авторам не повертаються. 

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується.  
 
Статті слід подавати до редакційної колегії збірника наукових праць: 
Кафедра економіки та управління, економіко-правовий факультет Одеського націо-

нального університету імені І.І. Мечникова, Французький бульвар 24/26, каб.49, м. Одеса, 
Україна,65058, тел. +380-48-776-22-28  

чи надсилати електронною поштою за адресою: rinek@onu.edu.ua 
Електронна версія збірнику наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і 

практика управління»  знаходиться на офіційному сайті: http://rinek.onu.edu.ua 
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Оригінальність і плагіат
Автори повинні подавати повністю оригінальні наукові статті, а 

якщо автори використовували роботи та / або вислови інших людей, 
вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат.

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є 
неприйнятним.

Множинні, повторні та конкуруючі публікації
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те 

саме дослідження, у більш ніж одному науковому виданні або первин-
ній публікації. Подання статті до більш ніж одного наукового видання 
одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше 
опубліковані статті. У випадку, якщо автор у вторинній публікації ви-
користовує матеріали попередніх праць, автор має навести посилання 
на первинну статтю. 

Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні ви-
правлення, скорочення і відхилення статей. 

Відповідальність за точність та достовірність поданих фактів, ста-
тистичних даних, цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори ма-
теріалів. Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується. 

Статті слід подавати до редакційної колегії збірника наукових праць:
Кафедра економіки та управління, економіко-правовий факультет 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Французький 
бульвар 24/26, каб.49, м. Одеса, Україна,65058, тел. +380-48-776-22-28  чи 
надсилати електронною поштою за адресою: rinek@onu.edu.ua

Електронна версія збірнику наукових праць «Ринкова економіка: 
сучасна теорія і практика управління»  знаходиться на офіційному 
сайті: http://rinek.onu.edu.ua
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